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031/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 23. november 2020 blev godkendt. 

032/20 Godkendelse af referat fra 7. oktober 2020 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 7. oktober 2020 med følgende bemærk-

ninger: 

Nyt vaskesystem 

Implementering af det nye vaskerisystem er godt i gang. Virksomhedsnævnet besluttede, at 

synsfolkene sletter tidligere bruger ved fraflytningssyn  – og at ejendomsfunktionærerne op-

retter den nye beboer inden indflytning. 

Vinterberedskab 

Vinterberedskabsplaner er udsendt den 17. november 2020. 

Minigraver 

Opgaver til minigraver samles så vidt muligt, hvor vi fremadrettet leaser en minigraver fremfor 

at købe en ny.  

Slidt værktøj/maskiner 

Maskinen/værktøjet skrottes og skrotprisen hjemtages. 

Granskning af langtidsplaner  

Inden 1. december 2020 er der meldt ind til Landsbyggefonden, hvor mange forskellige byg-

ningstyper, der er i de enkelte afdelinger – og inden den 1. april 2021 skal der meldes ind, 

hvornår de enkelte bygningsdele for hver bygningstype er opsat eller udskiftet. Derfor en vars-

ling om, at inspektørerne vil trække på ejendomsfunktionærerne.  

Kalk i varmevekslere  

Administrationen har holdt møde med et firma, der har vekslere, der coates og derfor ikke skal 

afkalkes så ofte. Der udføres en prøveopsætning af en coatet og en ikke-coatet varmeveksler 

for at se, om det giver værdi fremadrettet at coate varmevekslere.  

033/20 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Tagrenovering afd. 4  

Arbejdet sendes nu i udbud – licitationsresultat forventes ultimo året, og arbejdet går i gang 

primo marts. 

Renovering afdeling 13  

Renovering afdeling 13 er på byrådsmødet i december. Der er bl.a. tale om klimaskærm (vin-

duer, døre og tag) og installationer. 
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Web mail 

IT systemet skal over på ny server. Derfor kan ejendomsfunktionærerne fremadrettet ikke 

læse personlige mail på kontormailen – den kan nu kun læses via Web-mail eller via telefonen.  

Storskrald afdeling 9 

Afdelingen bruger Cleanteam i lighed med afdeling 13 til afhentning af storskrald.  

Marius Petersen har lukket mellem jul og nytår  

Lis tager det med på personalemødet 

Opfølgning fra afdelingsmøderne 

Opfølgning fra afdelingsmøderne er udsendt 5. november 2020. Det er vigtigt, at alle løbende 

giver en tilbagemelding, når opgaverne er udført.  

Varsling af beboere 

Husk at varsle beboerne ved beskæring af træer etc., hvis det kræver, at beboerne flytter de-

res biler.  

Julefrokost – sammen hver for sig 

Administrationen holder julefrokost den 10., team Nørrebro den 11. og team Østerbro den 18. 

december. 

Uddeling af paraplyer i forbindelse med jubilæet 

De fleste beboere har været meget positive over jubilæumsgaven. 

Polygon 

Boligselskabet har indgået en samarbejdsaftale med Polygon i forbindelse med vandskader. 

Nye kollegaer 

Vær opmærksom på, at nye kollegaer oplæres bl.a. også i at oprette rekvisitioner. 

Vandskader – tomme boliger 

Vi har mange vandskader pt. Det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne tjekker op på vandha-

ner, toilet og dryppende rør under vaske m.m. Derfor udarbejdes der en tjekliste for tjek af 

tomme boliger, og alle skal komme med bud til denne tjekliste. Boligerne skal tjekkes mini-

mum en gang om ugen.  

Ny saltspreder 

Der er indkøbt en ny saltspreder til afdeling 6.  

Hydraulik til Vitra 

Der påsættes hydraulik på Vitraen i afdeling 25-36, så den kan tippe, når der køres med suge-

vogn. 
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Vinteropgaver 

Virksomhedsnævnet gennemgik den generelle liste over vinteropgaver og slettede nogle al-

mindelige driftsopgaver. Aftalen er, at Lotte tjekker, om de slettede opgaver står under almin-

delige arbejdsopgaver i ejendomsfunktionærernes arbejdsgangsbeskrivelser. Den rettede liste 

over vinteropgaver sendes til ejendomsfunktionærerne. 

Nøgler til opgange 

Administrationen/ejendomsfunktionærerne får henvendelse af div. bladkompagnier, der ønsker 

nøgler til opgangene. Det er normalt ejendomsfunktionærerne, der udleverer en nøgle mod 

kvittering. Beslutningen er, at bladkompagnier skal kvitterer for, at de afleverer nøglen igen, 

hvis abonnementet opsiges. Kvittering opbevares hos ejendomsfunktionærerne. 

Knud havde ikke noget til orientering.  

034/20 Status daglig drift v/alle 

Nørrebro:  Melder, at det går fint. Henrik melder, at det er dejligt med en ny mand, der ken-

der opgaverne, og Knud, at der er færre fejl i Bryghusparken. 

Østerbro: Der er godt i gang i den, herunder at teamet er i gang med vinteropgaver – bl.a. 

containervask.  

Synsfunktionen: Det går også fint i synsteamet.  

Administrationen: Udlejningen er presset også på grund af Susannes sygemelding i pt. 2 

måneder. Økonomi er i gang med regnskabsafslutning. 

Inspektør: Også her er der godt gang i den – renoveringer, D&V møder, granskning af lang-

tidsplaner osv. osv. 

035/20 Mødedatoer 2021 

Virksomhedsnævnsmøder 

 Onsdag den 17. februar 2021 

 Onsdag den 21. april 2021 

 Onsdag den 2. juni 2021 

 Mandag den 6. september 2021 

 Onsdag den 13. oktober 2021 

 Mandag den 6. december 2021 

Personalemøder 

 Torsdag den 18. marts 2021 (valgmøde) 

 Torsdag den 10. juni 2021 

 Torsdag den 16. september 2021 

 Torsdag den 9. december 2021 

Julefrokost 

 Fredag den 10. december 2021 
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036/20 Arbejdsmiljø v/Lis og Jesper 

Vi har fået tilbud på et it-system til håndtering af miljøfarlige stoffer, men som tidligere aftalt 

har hver enkelt ansvar for arbejdsmiljøet, herunder også at sørger for at have datablade på 

alle miljøfarlige stoffer. 

037/20 Personaleforhold v/alle 

Nye kollegaer 

Administrationen får en finansøkonompraktikant – Majbritt Pokrywiecki – fra den 8. januar 

2021 og 3 måneder frem. 

Vi har ansat nye kollegaer: Jens Bille Hansen den 19. oktober, Claus Petersen den 27. oktober 

og Thomas Romer den 1. december.  

Nye afdelinger fra 1. januar 2021 

Fra 1. januar 2021 er beslutningen, at afdeling 3 tager sig af de 2 nye afdelinger på Christians-

mindevej – afdeling 51 og 53, og afdeling 1 tager sig af afdelingen Fjordvej 1A-1E – afdeling 

52.  

Fritvalg 

Hvis nogle ønsker det nuværende fritvalg ændret, så meld ind til Lotte  og Anne-Mette – ellers 

fortsætter det valgte.  

Fridage ved dødsfald 

Der er forskel på, om kollegaerne får betalte fridage i forbindelse med dødsfald i nærmeste fa-

milie alt efter overenskomst. Beslutningen er, at vi fortsat tager det bedste fra de overens-

komster, der er i boligselskabet, og at fridage ved dødsfald skrives ind i lokalaftalen i henhold 

til de regler, der er i ejendomsfunktionærernes overenskomst, hvilket er frihed i 2 dage ved 

ægtefælle/samlevers, forældres eller svigerforældres død.  

Fravær mellem jul og nytår 

En del kollegaer har ikke meldt ind om fri mellem jul og nytår, og det skyldes, at de endnu 

ikke har taget stilling til det. En opfordring til at holde fri mellem jul og nytår, så vi kører med 

mindst muligt bemanding. 

Leje af selskabslokaler 

Som ansat kan man naturligvis ikke leje selskabslokaler til venner og bekendte. 

Arbejdstøj 

Arbejdstøj er tøj med logo. Det vil sige underbukser, undertrøjer, huer og bælter ikke hører 

med under arbejdstøj. Ved ønske om huer med logo skal I kontakte Lotte.  

Personale 

Nogle kollegaer påtænker at fratræde i 2021. Leif forventer at fratræde med udgangen af au-

gust 2021, Winnie med udgangen af 2021. Herudover har Jens Erik Nikolajsen ønske om at gå 

på nedsat tid fra marts 2021. 
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038/20 Eventuelt 

Trailer 

Den gamle trailer fra 2002, der står i afdeling 13, er udtjent, og det kan ikke betale sig at re-

parere den. Aftalen er, at den skrottes og evt. skrotpræmie går i personalekassen. 

Liften 

Liften er også ved at være udtjent. I lighed med minigraveren undersøges det, om det kan be-

tale sig at købe, eller vi skal nøjes med at lease en lift, når der er opgaver, der kræver lift.  

Personalemøde december 2020 

Personalemøde den 10. december afholdes efter gældende Corona regler. 

039/20 Evaluering af mødet 

Fantastisk møde som altid. 

040/20 Næste møde 

Næste møde er onsdag den 17. februar 2021 kl. 11.30. 

 

 

 

   

 Lis Bentin  Knud Weiss 

 

 

Punkter til opfølgning: 

Ejendomsfunktionærerne: 

 Nyt vaskesystem: Virksomhedsnævnet besluttede, at synsfolkene sletter tidligere bru-

ger ved fraflytningssyn  – og at ejendomsfunktionærerne opretter den nye beboer inden 

indflytning 

 Opfølgning fra afdelingsmøderne er udsendt 5. november 2020. Det er vigtigt, at alle 

løbende giver en tilbagemelding, når opgaverne er udført 

 Vær opmærksom på, at nye kollegaer oplæres bl.a. også i at oprette rekvisitioner 

 Vi har mange vandskader pt. Det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne tjekker op på 

vandhaner, toilet og dryppende rør under vaske m.m. Derfor udarbejdes der en tjekli-

ste for tjek af tomme boliger, og alle skal komme med bud til denne tjekliste. Boligerne 

skal tjekkes minimum en gang om ugen 

Administrationen: 

 Virksomhedsnævnet gennemgik den generelle liste over vinteropgaver og slettede 

nogle almindelige driftsopgaver. Aftalen er, at Lotte tjekker, om de slettede opgaver 

står under almindelige arbejdsopgaver i ejendomsfunktionærernes arbejdsgangsbeskri-

velser. Den rettede liste over vinteropgaver sendes til ejendomsfunktionærerne 



 

 

 

Side 7/7 Mødet den 2. december 2020 

 Opfølgning fra afdelingsmøderne er udsendt 5. november 2020. Det er vigtigt, at alle 

løbende giver en tilbagemelding, når opgaverne er udført 

Inspektører: 

 Opfølgning fra afdelingsmøderne er udsendt 5. november 2020. Det er vigtigt, at alle 

løbende giver en tilbagemelding, når opgaverne er udført 

 Liften er også ved at være udtjent. I lighed med minigraveren undersøges det, om det 

kan betale sig at købe, eller vi skal nøjes med at lease en lift, når der er opgaver, der 

kræver lift 


