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001/21 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 16. april 2021 blev godkendt. 

001/21 Godkendelse af referat fra 2. december 2020 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 2. december 2020 med følgende be-

mærkninger: 

Opgaver fra afdelingsmøder 2020 og vinteropgaver 

Husk at melde løbende ind, når opgaver er udført.  

Uddeling af paraplyer 

Der er 264 paraplyer tilbage. Beslutningen er, at der uddeles paraplyer til nye beboere i hele 

2021. 

Vandskader – tomme boliger 

Vi skal sikre, at der ikke kommer vandskader/fugtskader, når boliger står tomme.  

Aftalen er, at boligerne tjekkes en gang om ugen (minimum) og foreløbig er følgende punkter 

aftalt: 

 Toiletter tjekkes for om de løber  - derudover skylles der ud 

 Vandhaner tjekkes for de ikke drypper 

 Derudover, tjek skabe under vaske, så vi sikrer, at der ikke dannes fugt ved evt. dryp-

pende rør 

Meld gerne ind med yderligere input. 

Trailer 

Den gamle trailer, der står i afdeling 13, var udtjent, og er nu kørt til skrot. 

003/21 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Corona 

Pt. har vi haft 4 kollegaer, der har været ramt af Corona. 

Kalkfrie brugsvandsvekslere 

Der udføres en prøveopsætning af en coatet og en ikke-coatet varmeveksler i afdeling 6 for at 

se, om det giver værdi fremadrettet at coate varmevekslere. Testen udføres efter 2 år.  

Røglugt i opgange 

Vi modtager en del henvendelser om beboere, der åbner vinduer og døre i opgange, så der op-

står træk i opgangene. Ofte skyldes åbningen, at der lugter af røg i opgangene. Derfor har ad-

ministrationen udarbejdet et brev, der kan sættes op i opgange, der lugter af røg, med an-

modning om indtil flere daglige udluftninger af boligen. Bed om at få opslaget, hvis I oplever 

problemet.  
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Storrygerboliger 

Der er en udfordring med røglugt efter storrygere, der fraflytter. Aftalen er, at tapetet skrælles 

af og der sættes nyt op, fremfor at forsøge at male væggene på det gamle tapet.  

Røgalarmer – vejledning i batteriskift 

Når beboerne uden for arbejdstid oplever, at deres røgalarmer går i gang, ringer en del til 

Falck. Aftalen er, at Falck vejleder om, hvordan man skifter batterier. Virksomhedsnævnet be-

sluttede, at vejledningen skal ind i lejlighedsmappen og på hjemmesiden. Vejledningen ved-

lægges også referatet. 

Vandforbrug i afdeling 5 – og aflæsning af målere 

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab 2020 for afdeling 5 opdagede økonomi, at vandfor-

bruget var steget med 100.000 kr. for 16 lejemål. Efter tjek af toiletter mv. konstaterede vi, at 

der i den ene bolig var et toilet, hvor vandet fossede ud, og hvor håndbruseren lå i vasken og 

dryppede. Skaderne blev udbedret, og beboeren fik en ekstra opkrævning på 58.000 kr. i 

vandforbrug. 

Der er fælles vand i afdeling 4, 5, 13, 25, 36, 37 og 52 . Ejendomsfunktionærerne skal tjekke 

op på usædvanligt forbrug, når målerne læses af – det skulle også være sket her.  

Virksomhedsnævnet besluttede at undersøge, om der kan findes en smartere måde at læse 

målerne af på – f.eks. på Ipad eller telefonen. Lotte tjekker med Ulrik, der skulle have en 

smartere metode til aflæsning. 

Skift af forbrugsmålere 

Ved fraflytning tjekkes forbrugsmålere, og ofte er målerne gået i stå. Ejendomsfunktionærerne 

bestiller en ny måler, men husk at tjekke, om der bliver opsat en ny måler. Økonomi kan se, 

at der i regnskab 2019 var målere, der ikke virkede – og de virker fortsat ikke ved regnskab 

2020.  

Fakturaer  

I forbindelse med gennemgang af fakturaer konstaterede Lis, at en ejendomsfunktionær havde 

tilkaldt Sonny VVS for at udskifte et blandingsbatteri. Aftalen er, at man ”ringer til en ven” i 

tilfælde af, at man ikke selv kan udskifte blandingsbatteriet. 

Husk også at tjekke, om der – på fakturaer med vores faste samarbejdspartnere – er kørsel – 

det skal der ikke være. 

Store træer i små haver 

Aftalen er, at store træer i små haver fældes ved fraflytning. Træer på fællesarealer fældes 

ikke. 

Udbedring af huller i gulv mm 

I forbindelse med D&V møderne konstaterede Lis, at der ikke var udbedret huller i gulvet i va-

skerierne efter udskiftning af vaskemaskinerne i en afdeling – det er selvindlysende, at gul-

vene skal udbedres, når maskinerne er skiftet – det skal ikke vente til et D&V møde.  
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Diverse 

 Aftalen er, at juletræer tages ned i uge 1 

 Husk at skrive ind i maskinregistret, når I køber værktøj og maskiner 

 Aktivitetshuset er opsagt og skal være tømt inden udgangen af juni, da helhedsplanen 

stopper den 30. juni 2021 

 Ang. hårde hvidevarer i boligen – beboerne er velkomne til at købe nogle andre og 

gemme vores til fraflytningen 

 Der er indgået en rabataftale med Zolutions, så ansatte i Nykøbing F. Boligselskab kan 

få 25% rabat  

 Vask af lamper ved rækkehuse er en del af renholdelsen, da de sidder på bygningen  

 Hackede mails – vær opmærksom på ikke at åbne filer, der ser mærkelige ud  

004/21 Status daglig drift v/alle 

Nørrebro: Der er travlt med at hakke, klippe og sprøjte. Team Midtbyen/Fjordbakken – afta-

len er, at Jan også skal til afdeling 5, 17 og 24, så alle 3 i teamet kender afdelingerne.  

I afdeling 6 har der været en ejendomsservicetekniker praktikant – aftalen var 14 dage, men 

han blev forlænget med en uge.  

Meldingen er, at de fleste beboere er tilfredse med de nye vaskerier. 

Østerbro: Også her er der travlhed med græsslåning og ukrudt. 

Virksomhedsnævnet drøftede alternativer – f.eks. barkflis, sø-sten osv. i bede, så ukrudt mini-

meres. En opfordring til at tage det med i jeres overvejelser.  

Hugo og Gitte deltager i renholdelsen i afdeling 9 og 11, når der er ferie. Derudover, at der 

også hjælpes til, når der er ferie/fridage i afdeling 4-21. Aftalen er, at man i teamet skiftes til 

at hjælpe til i de øvrige afdelinger. 

Meldingen er, at det virker rigtigt godt med 2 mand på bilen. 

Synsfunktionen: Forsikringssager er overgået til synsfunktionen. Vi oplever en voldsom 

mængde forsikringssager pt. – især mange vandskader som tidligere nævnt.   

Flemming og Ulrik vender muligheden for, at de skiftes, så den ene tager synene og den anden 

renholdelsen. Det giver et bedre flow.  

Thomas og Michael har begge bedt om at blive undervist i gulvlægning – Flemming aftaler 

nærmere med dem.  

Administrationen: Det går med travlhed som vanligt. 

Et lille hjertesuk - husk afsender på mails – det er ikke altid til at se, hvem der egentlig skri-

ver, når mailen kommer fra kontormailen.  

Inspektør: Er ved at være færdige med D&V møderne. Der mangler nu kun referater for af-

deling 52 og 53, og der udarbejdes opfølgning, som efterfølgende sendes ud. 

Renoveringer, byggesager mv.: 

 Afd. 4 – tagrenovering er i gang  

 Afd. 5 – renovering af rør mv. er udskudt med 1 år 

 Afd. 6 – alle spejllåger skal udskiftes 
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 Afd. 13 – her er grøn screening i gang – inkl. TV-inspektion af kloakkerne – efterføl-

gende skal der indkaldes til afdelingsmøde 

 Afd. 7 – efter sommerferien går vi i gang med totalrenoveringen  

 Afd. 35 – byggeregnskabet er afsluttet – herefter er der 1 års gennemgang  

 Afd. 54 – 1 års gennemgang 

 Afd. 58 – 1 års gennemgang  

 Afd. 59 – Sundbystræde er godt i gang 

Granskning af langtidsplaner er afleveret til LBF.  

005/21 Orientering om kommende valg af medarbejderrepræsentanter 

Valget finder sted på næste personalemøde den 10. juni 2021. Overvej om det er noget for 

dig. 

Der skal vælges: 

 Medlemmer til Virksomhedsnævnet: 1 synsmand, 1 fra administrationen, 1 inspektør, 2 

ejendomsfunktionærer fra hhv. Østerbro og Nørrebro. Hugo og Knud har tidligere med-

delt, at de ikke ønsker genvalg 

 Sikkerhedsrepræsentant, der også har fast sæde i Virksomhedsnævnet 

 Medarbejderrepræsentant til organisationsbestyrelsen – Knud har tidligere meddelt, at 

han ikke ønsker genvalg  

 Medlemmer til personaleudvalget. Pt. er følgende medlemmer: Gitte, Anne Mette, Win-

nie, Jens Erik Nikolajsen 

006/21 Indkøb af maskiner 

Leasing af lift 

KR Udlejning har 4 forskellige lifte – fra en 12 m lift til 1.168 kr. i døgnet til en 18 m lift til 

1.600 kr. i døgnet. Liften skal leases for minimum et døgn. Virksomhedsnævnet besluttede, at 

vi afprøver leasing af lift hos KR Udlejning.  

Traktorer 

Virksomhedsnævnet besluttede følgende: Der indkøbes en ny (brugt) Stiga traktor til afdeling 

5 – afdeling 5s nuværende Nilfisk traktor overføres til afdeling 9 og afdeling 9s nuværende 

traktor overføres til afdeling 13, hvor Wulff traktoren skrottes.  

Rygsprøjter med batteri 

Der er indkøbt en 15 l rygsprøjte med batteri, som Thomas pt. afprøver. Vi afventer Thomas’ 

afprøvning før evt. indkøb af flere rygsprøjter med batteri. 

Palletank til vanding 

Team Østerbro har bestilt en palletank, der kan bruges til vanding – virksomhedsnævnet be-

sluttede, at der også indkøbes en palletank til team Nørrebro.  

Elektriske hakkejern 

Virksomhedsnævnet drøftede det tidligere indkøbte elektriske hakkejern. Flere har prøvet det, 

og det er fint til jord, der ikke er for tør. Der indkøbes pt. ikke yderligere elektriske hakkejern.  
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007/21 Regnskab 2020 

Regnskab 2020 behandles på det kommende organisationsbestyrelsesmøde. Stort set alle af-

delinger kommer ud med overskud. Boligorganisationen kom ud med et overskud på 

1.177.319 kr. Der var en helt blank revisionspåtegning.  

Regnskabet skal endelig godkendes på repræsentantskabsmødet den 26. maj 2021. 

008/21 Lageroptælling 2020 

I forbindelse med lageroptælling 2020 har administrationen konstateret, at der fortsat ligger 

rigtigt mange gamle varer på lager – herunder lysstofrør. Derfor en opfordring til at huske at 

låne hos hinanden frem for at købe nyt.  

009/21 Tilladelser generelt 

Virksomhedsnævnet drøftede tilladelser, og hvem der giver tilladelserne.  

Stikkontakter i skure 

Pt. oplever vi ansøgninger om tilladelser til stikkontakter i skure. Hvis der er tale om, at stik-

kontakten går på beboerens egen måler, som f.eks. i afdeling 13, så kan der gives tilladelse til 

opsætning af en stikkontakt – går stikkontakten på fællesstrøm, som f.eks. i Klosterstræde 

kan der ikke gives tilladelse. Ansøgning om opsætning af stikkontakt i skure sendes til admini-

strationen.  

Brusedøre 

Meldingen er, at ingen får tilladelse til at opsætte brusedøre, når det medfører, at der skal bo-

res i fliser.  

Lægning af fliser i haver 

Ansøgning om lægning af fliser i haver skal ind over inspektørerne. 

Opsætning/nedtagning af skillevægge 

Opsætning eller nedtagning af skillevæg ansøges hos inspektørerne og godkendes af synsfol-

kene. 

Maling af låger, altaner og andet 

Der kan kun gives tilladelse til maling af låger, altaner og andet, hvis afdelingen har vedtaget 

lokale regler på området. Ansøgningen skal ind over inspektørerne. Pt. er følgende vedtaget i 

de lokale regler: 

 Afdeling 1: Det er tilladt at male væggene på boligens altan 

 Afdeling 3: Det er tilladt at behandle væggene på boligens altan – herunder at male 

dem 

 Afdeling 6: Det er tilladt at male skabslåger i lejligheden. Det er ikke tilladt at male lej-

lighedens døre 

 Afdeling 7:Det er tilladt at male døre og træværk omkring disse. Låger i køkkenskabe 

må ikke males 

 Afdeling 11: Det er tilladt at male de indvendige døre i lejligheden. Dørene skal males i 

en hvid farve, der er let tonet 

 Afdeling 13: Det er tilladt at male vægge i udestuer og altaner, der er lukkede. Derud-

over må dørpartiet ind til boligen males – det gælder for alle, altså også de uden altan-

lukning og udestuer 
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 Afdeling 17: Det er tilladt at male skabsinventar og indvendige døre i køkken, entre og 

værelser 

 Afdeling 51, 52 og 53: I vedligeholdelsesreglerne står, at malede døre og låger er ny-

malede ved indflytning, og at beboerne skal vedligeholde boligen i boperioden – spørgs-

målet er, om det skal forstås som, at de har frit slag mht. maling af døre og låge, der 

er malet i forvejen – der er ingen regler om maling af døre og låger, der ikke er malet i 

forvejen 

 

Aftalen er, at der på indflytningsrapporten skrives ”Malede låger”, så det registreres på den 

nye lejer, hvis en tidligere lejer har fået tilladelse til at male låger. 

 

Øvrige tilladelser ligger hos og godkendes af ejendomsfunktionærerne: 

 Bordopvaskemaskine  

 Hund - ansøgning om at holde hund 

 Hund/kat - ansøgning om at passe hund eller kat 

 Kat - ansøgning om at holde kat 

 Læhegn – hvis der er vedtaget regler om læhegn i de lokale regler 

 Opvaskemaskine 

 Parabol 

 Stikkontakter og el installationer (i boligen) 

 Tørretumbler 

 Vaskemaskine 

010/21 Opfølgning D&V møder 2021 

Det har været en trist oplevelse at deltage i nogle af D&V møderne. Afdeling 4/21, 9, 11 mv 

har fået mails, hvor der virkelig skal strammes op, og i afdeling 1/3 var der også plads til for-

bedring. I andre afdelinger har alt derimod stået snorlige. 

Renholdelse er virkelig et fokusområde. En opfordring til at se på området med kritiske briller 

og rette op, hvis der er noget, der halter.   

011/21 Arbejdsmiljø v/Jesper og Lis 

 Regler om registrering af certifikat i Miljøministeriet. En opfordring til at registrere certi-

fikat til at købe sprøjtemiddel. Minimum 1 fra Nørrebro og 1 fra Østerbro 

 Regler for snerydning og opbevaring af salt er modtaget fra forsikringsselskab  

 Praktikanter – forsikringer. Praktikanter er dækket af kommunens forsikring 

 Orientering om Snowice – sikkert middel til optøning af sne og is i stedet for salt  

 Orientering om neutral ukrudtsbekæmpelse med damp 

012/21 Personaleforhold 

 Bemanding 

o Jens, Claus og Thomas er fastansat 

o Ulrik skulle have været på synskursus i oktober 2020 – det er nu udsat til juni 

2021 

o Ændring vedr. læge, tandlæge, speciallæge etc. er indsat i lokaleaftale – som 

udgangspunkt anvendes afspadsering, medmindre der er tale om ”tvungne” un-

dersøgelser i forbindelse med akutte skader/sygdomme. Dette fravær registre-

res i TimeMap som ”Andet fravær” 

o Jesper er stoppet som deltidsbrandmand 
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o Vi har sagt farvel til Susanne og velkommen til Kristina 

o Knud er sygemeldt 

o Leif stopper den 3. august 2021 med sidste arbejdsdag den 11. juni 2021 

o Winnie stopper med udgangen af 2021 

o Jens Erik Nikolajsen er på nedsat tid fra marts 2021 

Virksomhedsnævnet drøftede den fremtidige bemanding på bilen og besluttede, at den skal 

bemandes med en tømrer. Der er snart nye vinduer i alle afdelinger – og derfor vil opgaven 

med reparation af de gamle vinduer forsvinde hen af vejen. Den nye medarbejder skal kunne 

lægge gulv.   

 Godkendelse af sommerferieplan 2021 

Godkendt som forelagt. Sommerferieplanen er udsendt den 22. april 2021. 

 Planlægning af restferie 2021 

Restferie skal afholdes inden 31. december 2021. 

 Arbejdstøj 2020 

I 2019 blev der indkøbt for 33.000 kr.  – i 2020 er det steget til 100.000 kr. Det er en meget 

voldsom stigning. Der indkøbes efter behov, og kataloget er udvidet meget – også med dyrere 

tøj. 

013/21 Eventuelt 

Ingen havde noget til eventuelt. 

014/21 Evaluering af mødet 

Som altid et godt møde, hvor vi virkelig kommer rundt om emnerne.  

015/21 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 2. juni 2021 kl. 11.30. 

 

 

 

   

 Lis Bentin  Knud Weiss 

 

Punkter til opfølgning: 

Ejendomsfunktionærerne: 

 Husk at melde ind når opgaver fra afdelingsmøderne 2020 og vinteropgaver er udført 

 Meld gerne ind med input til tjekliste vedr. tomme boliger 

 Ved skift af forbrugsmålere – tjek om måleren ER skiftet, selvom den er bestilt 

 Indkøb af en palletank på Nørrebro, tilsvarende den på Østerbro 
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 Lån gerne af hinanden frem for at købe nyt – der ligger mange varer på lager rundt 

omkring 

Administrationen: 

 Virksomhedsnævnet besluttede, at vejledning vedr. batteriskift i røgalarmer skal ind i 

lejlighedsmappen og på hjemmesiden. Lotte sørger for dette 

 Lotte tjekker med Ulrik, om der skulle være en smartere måde at aflæse målere på – 

f.eks. på Ipad eller telefon 


