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013/19 Godkendelse af referat Beslutning 

Godkendelse af referat fra møde i organisations-

bestyrelsen den 30. januar 2019.    

Organisationsbestyrelsen godkendte 

referatet fra mødet den 30. januar 

2019. 
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen godkender referatet 

fra mødet den 30. januar 2019.  

  

014/19 Nyt fra formanden Beslutning 

Formanden fremlægger eventuelle punkter til 

drøftelse, godkendelse og/eller til orientering.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

formanden til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen drøfter, godkender 

og/eller tager eventuelle punkter til efterretning.  

  

015/19 Nyt fra administrationen Beslutning 

Direktøren orienterer om eventuelt nyt fra admi-

nistrationen ud over de punkter, der allerede er 

på dagsordenen.  

Organisationsbestyrelsen tog Nyt fra 

administrationen til efterretning.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager orienteringen 

til efterretning.  

  

016/19 Fællesmøde for alle afdelingsbe-

styrelser den 14. marts 2019 

Beslutning 

Boligorganisationen holder årets 1. fællesmøde 

for alle afdelingsbestyrelser den 14. marts 2019, 

hvor formand og direktør bl.a. giver en generel 

orientering og status dels for organisationsbe-

styrelsens arbejde siden sidst og dels en orien-

tering om tiltag og udvikling i organisationen. 

Organisationsbestyrelsen drøftede 

punkter til kommende fællesmøde for 

alle afdelingsbestyrelser. 

Indstilling  

At organisationsbestyrelsen drøfter og beslutter 

eventuelle punkter til orientering eller drøftelse 
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på det kommende fællesmøde for afdelingsbe-

styrelser.   

  

017/19 Biopejse Beslutning 

Biopejse er et forholdsvist nyt fænomen i Dan-

mark – og som følge af de mange nye produkter 

og producenter på markedet har der været 

uheldige ulykker med skader og personskader til 

følge. Et stort problem har været en manglende 

lovgivning på området i EU, som gør det muligt 

for producenter at sælge lavkvalitetsprodukter, 

der ikke skal overholde sikkerhedsmæssige lov-

krav og i værste fald er farlige for forbrugerne. 

De ulykker, der er set i Danmark har i høj grad 

skyldtes dårligt producerede biopejse – og bru-

gere, som ikke har været bevidste om eller fulgt 

de nødvendige forholdsregler.  

SikkerhedsBranchen er ikke en myndighed, men 

deres holdning er ”lad vær”. Der er alt for 

mange problemer med dem – bl.a. at folk fejl-

agtigt fastgør dem dårligt på væggen – f.eks. 

med plasticdyvler, som smelter og pejsen falder 

ned.  

Beredskabsstyrelsen taler også imod – bl.a. på 

grund af for mange personskader ved påfyldning 

af brændstoffet. Derudover vejer indeklima-ar-

gumenterne også tungt for at sige nej. 

Administrationen vil give en nærmere oriente-

ring på mødet. 

Organisationsbestyrelsen tog oriente-

ringen til efterretning og besluttede 

med inspiration fra andre boligselska-

ber at indføje et punkt i samtlige hus-

ordensregler, hvor det ikke er tilladt at 

anvende biopejse og lignende, der an-

vender åben ild, i boligerne.   

 

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen forholder sig til 

eventuelle udfordringen mht. biopejse i vores 

boliger.   
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018/19 Bygge- og renoveringssager Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på nybyg-

geri samt bygge- og renoveringssager, herunder 

afdelingerne: 

4 Enighedsvej m.m. – Renovering  

5 Grønttorvet m.m. – Renovering, herunder 

nedsættelse af byggeudvalg 

7 Tietgensvej – Renovering/genopretningsarbej-

der 

13 Holger Brodthagensvej – Renovering/genop-

retningsarbejder 

23 Solvænget – Renovering/genopretningsar-

bejder 

35 Hammerlodden/Teglværksgade – Renove-

ring/genopretningsarbejder 

37 Åmarksvej – Tilbygning  

49 Sophieholmen – Nybyggeri 

54 Cypernparken – Nybyggeri 

58 Bryghusgrunden – Nybyggeri  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

nybyggeri samt igangværende bygge- 

og renoveringssager til efterretning. 

  

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ny-

byggeri samt igangværende bygge- og renove-

ringssager til efterretning. 

 

019/19 Beboerklagenævns- og advokat-

sager  

Beslutning 

På mødet vil der blive givet en status på beboer-

klagenævns- og advokatsager.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

beboerklagenævns- og advokatsager 

til efterretning.  
Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på be-

boerklagenævns- og advokatsager til efterret-

ning. 
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020/19 Udlejningssituationen Beslutning 

Boligorganisationen har den 21. februar 2019 

ingen ledige boliger.  

Organisationsbestyrelsen tog status på 

udlejningssituationen til efterretning.   

Indstilling 

At organisationsbestyrelsen tager status på ud-

lejningssituationen til efterretning.  

  

021/19 Eventuelt Beslutning 

 

 

 

Ingen punkter. 

  

022/19 Næste møde  Beslutning 

Næste møde er fastsat til den 27. marts 2019 

kl. 15.30. 

 

 

 

  

Robert Madsen  Lis Bentin 

 

 

 


