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001/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 6. februar 2020 blev godkendt på mødet den 19.2.2020. 

Dagsordenen udsendt den 26. maj 2020 blev godkendt på mødet den 3.6.2020. 

002/20 Godkendelse af referat fra 5. december 2019 og 19. februar 2020 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 5. december 2019 med følgende be-

mærkninger:  

Projektlister til flyverne og koordinering af opgaver 

Begge teams melder, at projektlisterne tages op hver uge på teammøderne med fokus på ko-

ordinering og prioritering.  

Indkøb af kultivator  

Der er indkøbt en kultivator, der passer til batteriet i hækklipperne til team Nørrebro.  

Mulighed for maskine til rensning af stier med slotsgrus 

Til team Nørrebro er indkøbt en rive med el-motor, der ser ud til at rense slotsgruset fint. Afta-

len er, at riven afprøves i en periode. 

Både team Nørrebro og Østerbro melder, at haveplanerne ikke har givet mindre arbejde i det 

grønne – der er bl.a. mange bede med blomsterbuske, der skal luges. Lis tog udfordringen 

med på det fælles afdelingsmøde i marts. 

Ista besøg 

Kent har talt med Ista, efter Ista dukkede op i afdeling 25 uden forudgående besked og efter-

følgende sendte en faktura på et forgæves besøg. Ista har beklaget dette, og der er modtaget 

en kreditnota.  

Meld ind til Kent, hvis andre afdelinger oplever det samme. 

Ikke renholdte udearealer 

Det er ejendomsfunktionærernes ansvar at følge op, hvis haver, terrasser eller svalegange 

ikke renholdes. Team Østerbro melder, at de gerne vil have et fælles brev udsendt til beboerne 

på Holger Brodthagensvej, og at de efterfølgende vil følge op, når beboerne har modtaget bre-

vet. Brevet er udsendt den 20. februar 2020.  

Team Nørrebro melder, at det brev, der tidligere er udsendt vedr. sko og andre ting i opgange, 

har virket efter hensigten. De oplever betydeligt færre ting i opgangene nu. 

Rensning af ventilationsanlæg 

Rensning af ventilationsanlæg er som aftalt skrevet ind i arbejdsbeskrivelserne.  

Handleplan for APV 2019 

Handleplan for APV 2019 er udsendt den 28. januar 2020. Vær opmærksom på, at det skal 

være den nyeste handleplan, der er tilgængelig på de respektive kontorer. 
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Fyldte containere afdeling 34 

Der er den 24. januar 2020 fulgt op med Henning, der melder, at det går meget bedre med at 

slå papkasser sammen i afdelingen.  

Sommerfest  

Sommerfesten afholdes den 12. juni 2020. 

På mødet den 3. juni 2020 gennemgik Lis notaterne fra 19. februar med følgende 

kommentarer. 

Indkøbt kultivator  

Team Nørrebro melder, at den indkøbte kultivator, der passer til batteriet i hækklipperne, kø-

rer fint.  

Mulighed for maskine til rensning af stier med slotsgrus 

Riven med el-motor, der kan rense slotsgruset, kører også fint. Team Østerbro vil gerne af-

prøve den. 

Ikke renholdte udearealer 

Tilbagemeldingen på brevet fra den 20. februar er, at flere er begyndt at ordne haverne/ter-

rasserne. Forretningsgangen er: Hvis der ikke bliver ryddet op i haven/terrassen påtaler ejen-

domsfunktionærerne det 1 gang. Sker der fortsat ikke noget, skal sagen sendes til Lotte, der 

skriver til beboeren, så vi har noget historik til at sende sagen i Beboerklagenævnet. 

Sommerfest  

Sommerfesten er pt. aflyst/udsat til efteråret. 

003/20 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Indvendige døre i boligen 

En beboer har klaget over, at der ikke var nøgler til de indvendige døre i boligen. Beslutningen 

er, at der kun udleveres nøgler til toiletdøren, der hvor der ikke er standardnøgler til de ind-

vendige døre. 

Gule fuger på badeværelser 

Ejendomsfunktionærerne i afdeling 11 oplyser, at brintperoxid kan tage det gule i fugerne på 

badeværelserne i afdelingen.  

Tilladelse til nedrivning af væg i boligen 

Virksomhedsnævnet besluttede, at fremover gives tilladelsen til at nedrive en væg af inspektø-

rerne, og nedrivningen godkendes efterfølgende af synsmændene.  
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Regnskab 2019 – konto 116 

Konto 116 er overskredet i samtlige afdelinger i 2019. Økonomiafdelingen har prøvet at se på 

alle underkonti, men det er ikke muligt at se, om udgiften falder i boperioden eller ved fraflyt-

ning. Aftalen er, at Lis arbejder videre med en løsning på dette. 

Lindholm Indefra 

Helhedsplanen er omstruktureret med fokus på at få beboerne i området i arbejde. Derfor er 

Nicky Bertelsen fratrådt i projektet, da hans primære arbejdsområde har været børn og unge.  

Omsætning af boliger i 2019 

Der har været 234 fraflytninger i 2019 mod 280 i 2018. Der var spørgsmål til, hvor mange af 

disse, der var interne flytninger – Susanne tjekker op på det til mødet i august 2020. 

Nærboks 

Administrationen har været i dialog med Nordic Infrastructure, der har indgået et samarbejde 

med SwipBox og PostNord, der er i gang med at udrulle et koncept, der hedder Nærboks. For-

målet er at gøre det nemmere for vores beboere at hente deres pakker. 

På organisationsbestyrelsesmødet den 29. januar 2020 er det besluttet, at administrationen 

arbejder videre sammen med afdelingsbestyrelserne på opstilling af Nærboks i boligområ-

derne. Opstillingen aftales på de igangværende D&V møder.  

SEAS NVE nettarif 

Administrationen har modtaget meddelelse fra Seas-nve om, at vores netselskab Cerius fra 

den 1. april 2020 indfører tidsdifferentierede nettariffer, som bliver opkrævet via SEAS-nve. 

Det betyder, at vores nettarif fra april til september vil være 15,83 øre/kWh døgnet rundt. Men 

fra oktober til marts skiftes der mellem 2 tariffer i løbet af døgnet. Fra kl. 17-20 vil prisen 

være 48,00 øre per kWh, mens prisen i de resterende timer vil være 15,83 øre/kWh.  

Planlagte renoveringsopgaver afdeling 4 og 5 

Den 22. januar 2020 er der holdt møde med vores rådgiver i de 2 renoveringssager. Rådgiver 

meddeler, at alle entreprenører pt. har fulde ordrebøger frem til medio 2020. Derudover, at 

det er svært at få priser hjem, der holder budgettet. På den baggrund er det aftalt, at renove-

ringen i afdeling 5 udskydes indtil videre – og at kun tagrenovering og hulmursisolering i afde-

ling 4 udbydes i første omgang, da disse arbejder er tvingende nødvendige.  

Beboerne i de 2 afdelinger er orienteret via brev den 28. januar 2020. 

Coronakrisen 

Administrationen har oplevet, at det har fungeret godt med at arbejde hjemmefra i nedluk-

ningsperioden, men at der naturligvis nu er en del ting, vi skal have indhentet pga. Coronakri-

sen. Blandt andet er der i næste uge både repræsentantskabsmøde, der er udskudt fra 20. 

maj 2020, og personalemøde.  

Ejendomsfunktionærerne melder, at der ligger en del opgaver, der skal på plads nu, men at de 

akutte opgaver er blevet løst. 
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Regnskab 2019 

Regnskab 2019 er godkendt af organistionsbestyrelsen. Stort set alle afdelinger kommer ud 

med overskud, og der er ingen afdelinger med underskud. Det er nu 7. år i træk, hvor huslejen 

ikke er sat op. Regnskabet skal endelig godkendes på repræsentantskabsmødet den 10. juni 

2020. 

Fællesdrift - afdeling 80 – kommer ud med et overskud på 880.000 kr.  

Vaskerier 

Der har været en gennemgang af vores vaskerier med eksternt firma Nortec. Gennemgangen 

drøftes på det kommende bestyrelsesseminar.  

Det Vilde Strøg 

Den 11. maj 2020 har Lis gået igennem Det Vilde Strøg sammen med Fjordparken. Selve de-

signet er flot, men udførslen fra anlægsgartnerens side er under al kritik. Desværre kan man 

allerede nu se, at området bliver hærget af områdets yngre beboere. 

D&V møder 

D&V møder 2020 er i gang. Møderne var planlagt til perioden 4. februar til 8. april 2020 – ef-

terfølgende er dette udskudt pga. Coronakrisen. Aftalen er, at Lis deltager på Østerbro og i alle 

de afdelinger, hvor der ikke er afdelingsbestyrelser.  

Øvrigt fra organisationsbestyrelsesmødet 

 Byggeprojektet i Stengade er godkendt af byrådet 

 Der har været afholdt stiftende generalforsamling i Cypernparken den 19. maj 2020  

 Den planlagte renovering af afdeling 4 skulle have været behandlet på et ekstraordi-

nært afdelingsmøde, men pga. Coronakrisen var det ikke muligt. Derfor kommer det 

som et forslag på det ordinære afdelingsmøde i september 

 Renovering af afdeling 7 er blevet godkendt på byrådsmødet den 28. maj 2020. Deref-

ter skal renoveringen forelægges på det ordinære afdelingsmøde den 1. september 

2020 

 Boligselskabet har modtaget et tilbud om køb af 3 boliger i Gl. Toldbod 29 til overta-

gelse pr. 1. januar 2021. Boligerne vil i givet fald gå ind i afdeling 5 

 På det kommende repræsentantskabsmøde er der forslag om en fusion med Guldborg-

sund Boligselskab. Hvis det bliver vedtaget, vil det betyde 56 ekstra boliger på Christi-

ansmindevej og Fjordvej 

Bryghusparken - status 

Udlejningen mangler dags dato at udleje 8 boliger. Indflytning finder sted med ca. 20 boliger 

den 15. august og resten den 1. september. Da så mange skal flytte ind på én gang, skal ejen-

domsfunktionærerne aftale indbyrdes omkring indflytning. 

Pt. er der mangelgennemgang af Bryghusparken. Derfor er der mulighed for at aftale en besig-

tigelse af nogle af boligerne med bygherre. 
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Status haveplaner 

Haveplanerne er stort set færdige – der mangler blot nogle justeringer/tilretninger for så vidt 

angår afdelingerne 1 Hospitalsvej, 3 Fjordvej, 4 Sverigesvej, 6 Møllebakken og 9 Gedservej.  

I afdeling 6, 9 og 13 er der indkøbt nye vedligeholdelsesfrie bord/bænkesæt. Derudover er der 

modtaget tilbud på bænke til afdeling 3 – men bænkene var ikke vedligeholdelsesfrie. Aftalen 

er, at der indkøbes vedligeholdelsesfrie bord/bænkesæt i alle afdelinger. 

Trækvogn 

Der er bestilt en vogn til traktoren i afdeling 4/21 efter ønske. 

Tilbud 

Vær opmærksom, når I modtager et tilbud. Hvis tilbuddet virker meget dyrt, så bed om et al-

ternativ bud.  

Telefoner, der tages med hjem 

Ejendomsfunktionærerne skal underskrive en erklæring på, at mobiltelefonen ikke bruges pri-

vat, hvis mobilen tages med hjem. Lotte udleverer erklæringerne til personalemødet i juni. 

Vaskebrikker 

Udlejningen melder, at nu kommer vaskebrikkerne ind som aftalt. 

Nye overenskomster 

Der er indgået ny overenskomst for ejendomsfunktionærerne, men overenskomsten er endnu 

ikke modtaget. 

Kommissorium for personaleudvalget 

Det gældende kommissorium for personaleudvalget blev gennemgået, og beslutningen var, at 

personaleudvalget fortsætter med det nuværende kommissorium.  

Diverse 

 Vi har endnu en gang oplevet, at en af cyklerne er blevet stjålet – denne gang i afdeling 

1 

 Parkering – husk at parkere efter gældende regler, når I besøger afdelingerne 

 Vi modtog indbydelse til ”Byggerimesse” i Fredericia, og blev tilbudt 2 pladser til den 

12. marts 2020. Ingen ønskede at benytte de 2 pladser 

 Der er indkøbt en ny kraftig trailer til Bakkehuset 

 Meld ind, hvis der er maskiner eller andet værktøj i afdelingen, der ikke bruges – andre 

afdelinger kunne måske bruge det  

 Der har været brandsyn på Stubbekøbingvej den 17. januar 2020 - uden anmærkninger 

 Pilemann A/S er blevet købt af Labeco 

Knud orienterede om følgende: 

Navn på lejer af selskabslokaler 

Meddelelse til ejendomsfunktionæren om udlejning af selskabslokalet er ikke påført navn på 

lejer pga. Persondataloven. Hvis I har brug for navnet – så ring til kontoret. 
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Kontraventil 

I tilladelsen til opsætning af opvaskemaskine mv. står der, at maskinen skal monteres med 

kontraventil. I forbindelse med godkendelse af en opvaskemaskine på Fjordvej, viste det sig, 

at der allerede var monteret en kontraventil på hanen under vasken, og det var derfor ikke 

nødvendigt med en kontraventil på selve opvaskemaskinen. Det er dog ikke alle afdelinger, der 

har denne kontraventil monteret på hanen. En opfordring til, at Palle underviser i, hvordan 

ejendomsfunktionærerne kan se, at der allerede er monteret en kontraventil.  

004/20 Opslag i selskabslokaler, vaskerier m.v. 

I forbindelse med gennemgang af retningslinjer for selskabslokalerne i boligselskabet er der 

kommet eksempler på gamle sedler mv., der sidder i selskabslokalerne. En opfordring til at 

være opmærksom på, at de sedler, der hænger i selskabslokaler mv., er retvisende,  

Administrationen har udarbejdet retningslinjer til alle selskabslokaler. Disse er lamineret og 

sendt ud til afdelinger med selskabslokaler den 20. februar 2020, så de gamle sedler kan tages 

ned.  

005/20 Forebyggelse af skimmel 

Aarslew har tilbudt at holde en seance af et par timers varighed om, hvordan vi/vores beboere 

forebygger skimmel, herunder hvilke produkter vi selv kan bruge og anbefale beboerne, da 

skimmel primært opstår pga. beboeradfærd. 

 

Virksomhedsnævnet besluttede, at vi siger ja tak til et sådant møde. Lis følger op med Leif. 

Mødet er pt. udsat på grund af Coronakrisen.  

006/20 Lageroptælling 2019 

I forbindelse med lageroptællingen for 2019, har administrationen konstateret, at der er meget 

store prisforskelle fra afdeling til afdeling på den samme vare – f.eks. toiletbrætter, blandings-

batterier mv. Lis melder, at andre boligselskaber laver fælles indkøb for at opnå bedste pris. 

Virksomhedsnævnet besluttede, at Lis sammen med Palle får ensrettet indkøbene. 

007/20 Evaluering af Mertz contra FMR vedr. reparation og indkøb af små maskiner 

Konklusion på evalueringen er, at vi fortsætter med at bruge alle 3 parter som hidtil.   

008/20 Afdelingsmøder 2020 

Oversigt over de planlagte afdelingsmøde er vedlagt dette referat. Meld hurtigst muligt tilbage 

til Lotte, om hvem der deltager.  

009/20 Ordensregler for brug af vaskerier 

Ordensreglerne for brug af vaskerier er meget forskellige fra afdeling til afdeling. Beslutningen 

er, at administrationen arbejder videre med et oplæg til ens regler for alle.  

010/20 Status daglig drift v/alle 

Nørrebro: Der er travlt overalt, men teamet kan nogenlunde følge med.  
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Østerbro: Også på Østerbro er der travlt. Opmåling af de nye boliger ligger hos synsmæn-

dene, der pt. er pressede. 

Udlejningen: Udlejning af Bryghusparken er næsten færdig – administrationen valgte at ringe 

fremfor at sende boligerne ud i tilbud via mail. Derudover har udlejningen pt. forbrugsregnska-

ber, og har derfor også været pressede.  

Inspektører: Har travlt med D&V møder, nybyggerier etc.  

011/20 Arbejdsmiljø v/Jesper og Lis 

Handleplaner for APV 2019 udsendt den 28. januar 2020, jf. punkt 002/20. 

Der mangler forbindskasser og øjenskyller i flere af bilerne. Hvis der er behov for det, kan det 

indkøbes.  

Jan Keis har bestået ABA kursus.  

Kemisk risikovurdering  

Det er en løbende proces, vi arbejder videre med - herunder at alle er deres egen sikkerheds-

repræsentant. Vær opmærksom på at få sikkerhedsblade med ved indkøb af nye produkter.  

012/20 Personaleforhold v/alle 

 Julie er blevet fastsat den 1. maj 2020. 

 Ulrik er ansat den 1. april 2020. 

 Henrik havde 25 års jubilæum 1.maj 2020 – det fejres sammen med  

 Flemming S fratrædelse den 24. juni 2020. 

 

Godkendelse af sommerferieplan 2020 

 Der er en udfordring i uge 30 + 31 + 33, hvor der er halv bemanding. I de uger er det 

aftalt, at de 2 teams trækker på hinanden. Herefter godkendte virksomhedsnævnet fe-

rieplanen.  

 Husk selv at indtaste ferie i TimeMap – herunder hvilken slags frihed, der skal bruges 

(ferie, feriefritimer, seniordage mv.) 

 Den godkendte ferieplan er udsendt. 

 

Planlægning af restferie  

 Administrationen oplevede, at en del kollegaer ikke får holdt deres restferie, så der er 

betydeligt mere end 5 dage tilbage ved ferieårets udløb. Derfor en opfordring til at 

sørge for at få afholdt ferien inden ferieårets udløb. 

 

Bemanding v/efterløn/pensionering, herunder nye og flere boliger 

 Cypernparken – 12 boliger ligger ved siden af afdeling 4 – beboerne skal selv holde de-

res haver og hovedindgangspartier – Østerbro 

 Sophieholmen – 13 boliger – Nørrebro 

 Bryghusparken – 43 boliger – beboerne skal selv holde deres haver og hovedindgang-

spartier – Nørrebro 

 Evt. Gl. Toldbod 29 – 3 boliger – Nørrebro 

 Evt. Guldborgsund Boligselskab – 56 boliger – Nørrebro 
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 Stengade – 52 boliger – Nørrebro 

Virksomhedsnævnet drøftede på mødet den 19. februar 2020 bemanding efter den 31.3.2020, 

da Torben gik på pension. Efterfølgende blev Ulrik Starup ansat pr. 1. april 2020, og der skete 

flere rokeringer i afdelingerne, som meddelt i mail fra Lis den 27. februar 2020. I forbindelse 

med Martins fratrædelse, er det besluttet, at Ulrik bliver på Østerbro. 

På Nørrebro skal der ansættes en afløser for Flemming S. hurtigst muligt. Det blev foreslået at 

oprette et ”mini” team bestående af afdeling 5, 17, 24, 25, 36 og 49 med 3 mand – pt. Jesper 

M., Jan og den nye ejendomsfunktionær.  

I de perioder, hvor der er hækklipning, skal inspektørerne ikke ligge store opgaver til flyverne 

– dermed kan flyverne indgå i arbejdet i de grønne områder. 

Er der behov for hjælp, så kontakt Lis. 

Fakturaer 

Revisionen understreger, at det er rekvirenten, der skal godkende fakturaen, når den kommer. 

Det er den forretningsgang, der er aftalt. På Østerbro har godkendelsen af fakturaen været fo-

retaget fælles af en person og ikke af rekvirenten.  

Når man skal godkende fakturaen, mangler der ofte navn på den, der har bestilt varen. Vær 

opmærksom på det og påfør navnet, hvis det mangler. 

Fakturaer fra brdr. Dahl bliver tit afvist, fordi der er samme rekvisitionsnummer på. Ejendoms-

funktionærerne oplyser, at der kan være tale om delleverancer. 

Et hjertesuk vedr. tekster på fakturaer. Teksten på fakturaen skal være dækkende, så man er 

klar over, hvad det er, man godkender. F.eks. teksten ”Dæk” på en faktura – det kan være alt 

fra nye vinterdæk til bilen – eller et dæk til afdelingens trillebør. 

Tøj sortiment 

Jesper havde fået spørgsmål om en svedabsorberende t-shirt kunne indgå i tøjsortimentet – 

hvilket der ikke var stemning for.  

013/20 Eventuelt 

Kollegaerne i team Østerbro spørger til, hvad der skal ske i de bede, hvor der stod store buske 

på Gedservej? Inspektørerne har det med på D&V mødet. 

Der var spørgsmål til, om der kunne indkøbes en ”booster” til afdelingerne. En booster er et 

apparat, der kan starte en motor, hvis den ikke kan starte normalt. Efter drøftelse besluttede 

virksomhedsnævnet ikke at indkøbe disse. 

Der skal opsættes ”Cykling forbudt” skilte i afdeling 4. Beslutningen er, at Lis taler med Flem-

ming mht. teksten på disse skilte. 

Der var en melding om, at der trækker vand ind i varmecentralen i afdeling 4, da dræningen 

ikke er udført ordentligt. Lis tog straks fat i sagen sammen med inspektørerne.  

Coronakrisen har vist, at der ikke er behov for at holde så mange morgenmøde i team Nørre-

bro, der regner med at holde møde en gang om måneden eller hver 3. uge.  Østerbro fortsæt-

ter med deres sædvanlige mødeaktivitet. 
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011/20 Evaluering af mødet 

2 gode møder, hvor meget er blevet vendt. 

012/20 Næste møde 

Næste møde er onsdag den 12. august 2020 kl. 11.30. 

 

 

   

 Lis Bentin  Knud Weiss 

 

 

Punkter til opfølgning: 

Ejendomsfunktionærerne: 

 Brev vedr. oprydning i haver, på terrasser og svalegange er udsendt den 20. februar 

2020 til beboerne på Holger Brodthagensvej. Ejendomsfunktionærerne følger op – hvis 

beboerne ikke rydder op efter 1. henvendelse, sendes sagen til Lotte, der skriver til be-

boerne 

 Meld ind, hvis der er maskiner eller andet værktøj i afdelingen, der ikke bruges – andre 

afdelinger kunne måske bruge det  

 En opfordring til, at Palle underviser i, hvordan ejendomsfunktionærerne ser, at der al-

lerede er monteret en kontraventil på hanen under vasken i de respektive afdelinger  

 Møde hos Aarslew ang. forebyggelse af skimmel – Lis følger op med Leif 

 Ensretning af indkøb af bl.a. toiletbrætter og blandingsbatterier – Lis og Palle aftaler 

nærmere  

 Kemisk risikovurdering arbejder vi videre med - herunder at alle er deres egen sikker-

hedsrepræsentant. Vær opmærksom på at få sikkerhedsblade med ved indkøb af nye 

produkter 

 Tekst på Cykling forbudt skilte i afdeling 4 – Lis og Flemming aftaler teksten på skiltene 

 Team Østerbro tager kontakt til team Nørrebro ang. lån af rive med el-motor 

 Meld hurtigst muligt tilbage til Lotte om deltagelse i årets afdelingsmøder 

Inspektørerne: 

 På de kommende D&V møder aftales nærmere om opsætning af Nærboks i boligområ-

derne  

 I de perioder, hvor der er hækklipning, skal inspektørerne ikke ligge store opgaver til 

flyverne – dermed kan flyverne indgå i arbejdet i de grønne områder 

 Virksomhedsnævnet besluttede, at fremover gives tilladelsen til at nedrive en væg af 

inspektørerne, og nedrivningen godkendes efterfølgende af synsmændene 

Administrationen: 

 Det er ikke muligt at se på konto 116, om udgiften falder i boperioden eller ved fraflyt-

ning. Lis arbejder videre med en løsning på dette 



 

 

 

Side 11/11 Mødet den 19. februar 2020 og den 3. juni 2020 

 Susanne tjekker op på, hvor mange af de 234 fraflytninger i 2019, der var interne fra-

flytninger 

 Erklæringer vedr. brug af mobiltelefon udleveres på personalemødet i juni 2020. Lotte 

sørger for dette 

 Administrationen arbejder videre med et oplæg til alle vedr. ordensregler for vaskerier 


