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  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

06-09-2021 Slotsgade 20, mødelokalet 11.30 
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Anne-Mette Slorup og Lotte Pedersen 
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016/21 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 27. august 2021 blev godkendt. 

017/21 Næstformand 

Thomas Romer er som arbejdsmiljørepræsentant valgt til næstformand i Virksomhedsnævnet. 

018/21 Godkendelse af referat fra 21. april 2021 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 21. april 2021 med følgende bemærk-

ninger: 

Referat af Virksomhedsnævnsmøder på Intranettet 

Som tidligere aftalt lægges referater fra Virksomhedsnævnsmøder på Intranettet.  

Alle medarbejdere er oprettet som brugere af Intranettet, og I logger på intranettet via vores 

hjemmeside – på forsiden i nederste højre hjørne. 

Brugernavnet er jeres initialer (som I kan se i jeres mailadresse) efterfulgt af et 1 tal – f.eks. 

abc1 – og adgangskoden er jeres initialer efterfulgt af 1234 – f.eks. abc1234.  

Vær opmærksom på, at man ikke kan få adgang til Intranettet via mobil – man skal ind via PC. 

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 

Vandforbrug – og aflæsning af målere 

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.  

Lotte har tjekket med Ulrik, om der er en smartere metode til aflæsning af målere end den 

manuelle – men det vil kræve, at alle har Ipads. Det er derfor ikke muligt pt.  

Forbrugsmålere generelt 

Husk at tjekke, om en måler også er skiftet, selv om måleren er bestilt. 

Vejledning i batteriskift  

Virksomhedsnævnet besluttede på sidste møde, at vejledning i batteriskift i røgalarmer skulle 

ind i lejlighedsmapperne. Punktet udestår pt. 

Fakturagodkendelse 

Endnu en opfordring til at være opmærksomme, når I godkender fakturaer. F.eks. har Sonny 

VVS fået nyt kontorpersonale, hvilket gjorde, at der var skrevet bil m.m. på fakturaen og ikke 

alene en fast timepris. Fakturaerne er på trods godkendt.  
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Tilladelser og malede låger/døre 

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. Og tilsvarende med hensyn 

til udskiftning til f.eks. hvide døre, hvor der altid skal søges om tilladelse.  

Følgende tilladelser ligger hos 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 

 

Alle øvrige tilladelser skal ind over administrationen. 

019/21 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Tilladelse til isolering af skure 

Hvis beboerne ønsker at isolere deres skur, skal ansøgning om tilladelse ind over inspektø-

rerne, der også giver en vejledning i isolering af skuret. Hvis I opdager et isoleret skur, og der 

ikke ligger en tilladelse til isolering, skal isoleringen som udgangspunkt demonteres. 

Sikringsbeslag/stormkroge på vinduer 

Det er tilladt at sætte sikringsbeslag/stormkroge på vinduerne, og det skal ikke retableres ved 

fraflytning. 

Skægkræ 

Skægkræ er et nyt skadedyr, der er i familie med sølvfisk. De trives i boliger med høj luftfug-

tighed og ødelægger møbler, tapet, bøger osv. Vær opmærksom, hvis I støder på dette skade-

dyr, så de bekæmpes med det samme.  

Stoppede nedløb 

En opfordring til at være opmærksom på stoppede nedløb og rensning af tagrender. 

Store træer 

Meld ind, hvis der er store træer, der blokerer for lyset til naboer/beboere. De store træer vur-

deres fra gang til gang. 

Diverse 

 En beboer har klaget over, at ejendomsfunktionærerne gik i gang med at benytte ma-

skiner kl. 07.00 – denne klage blev afvist 

 Bed om et tilbud, når I sender en ældre maskine til service  
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 I afdeling 35, 49, 54 og 58 skal der udskiftes filter i ventilationen årligt. Hvis en beboer 

ønsker det, kan de – mod ansøgning – opsætte et pollenfilter mod egenbetaling. Pollen-

filtret er mere fintmasket end det almindelige filter  

 Boligselskabet får mange henvendelser om fibernet. Meldingen er, at fiberselskaberne 

kan få gravetilladelse, men boligselskabet indgået ikke eksklusivaftaler med fiberselska-

ber 

 Ved skift af køkken er det eneste af hårde hvidevarer, vi skifter automatisk, emhætten, 

medmindre udskiftning af hårde hvidevarer er med i køkkenrenoveringen  

 Husk, at beboerne skal skrive under på, at de har fået nye hårde hvidevarer i boperio-

den – og hårde hvidevarer skiftes kun, hvis de ikke virker  

 På mødet blev det drøftet, om fraflytter bliver gjort opmærksom på, at gardiner og gar-

dinstænger skal pilles ned. Lotte undersøgte det efterfølgende, og i brevet, der sendes 

ved opsigelse, står der under Rengøring ved fraflytning: ”Gardinstænger og persienner 

skal være fjernet” 

020/21 Status daglig drift v/alle 

Vær opmærksom på, at restferie fra ferieåret 1. september 2020 – 31. august 2021 skal være 

afholdt inden den 31. december 2021. Der kan overføres maksimalt 5 dage til næste ferieår 

efter 31. december 2021 efter skriftlig aftale med Lis. 

Nørrebro: Der er fortsat travlt. Team Midtbyen/Fjordbakken – aftalen var, at Jan også skulle 

til afdeling 5, 17 og 24, så alle i teamet kendte afdelingerne, men Jan er først kommet i gang 

nu.   

Knud og Henrik har været på Østerbro for at hjælpe til i afdeling 13. 

Østerbro: Der er en udfordring i team Lindholm. De har glasgange, der kræver rengøring, så 

glasgangene fremstår rene, hvilket de ikke gør pt. Flemming har bedt om, at der bliver fulgt 

op på den manglende rengøring – bl.a. med fotodokumentation. 

Meldingen er, at resten af team Østerbro fungerer godt. 

Virksomhedsnævnet har tidligere besluttet, at ABA anlæggene bliver gennemgået en gang i 

kvartalet, så alle medarbejdere er opdaterede. Derudover er det aftalt, at Semir gennemgår 

nøglesystemet i afdeling 11, så alle er orienteret om nøglesystemet. Det er endnu ikke sket. 

Flemming følger op og får aftalt datoer for gennemgang af ABA-anlæg og nøglesystem i team 

Lindholm. 

Synsfunktionen: Thomas og Michael har begge bedt om at blive undervist i gulvlægning – 

Thomas har været med. Flemming aftaler nærmere. 

Administrationen: Er halvvejs i afdelingsmøderne. Derudover er der fra Refa og Forsyningen 

kommet 350 regninger, som skal klargøres til BS Plus hos os, fordi Refa og Forsyningen har 

skiftet it-system – det er et kæmpe oprydningsarbejde. Udlejningen har også travlt – der er 

dog ikke så mange opsigelser som vanligt, men så er der udlejning af afdeling 59 Sundby-

stræde.  

Inspektør: Der er 1 års gennemgang i afdeling 35, 54 og 58. Derudover 5 års gennemgang af 

udskiftning af vinduer i afdeling 9.  
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Renoveringen af afdeling 7 begynder formentlig i oktober. Og endelig nærmer afdeling 59 sig 

færdiggørelse, så vi kan gå i gang med udlejningen.  

I afdeling 49 Sophieholmen er der ved at blive opført et nyt affaldshus. 

Maskiner: 

 Det er indkøbt en ny traktor i afdeling 5 

 Rygsprøjte med pumpe er blevet afprøvet, og der er indkøbt et antal af disse 

 Der er indkøbt en palletank til vanding, der deles mellem team Østerbro og Nørrebro 

 I afdeling 52 stod der en Husquarna-maskine, da vi fusionerede med Guldborgsund Bo-

ligselskab – den bruges nu i team Nørrebro 

 Husk at melde tilbage til Mike og Kent vedr. registrering af maskiner fra det gamle 

Guldborgsund Boligselskab 

 Ny fejemaskine til afdeling 19 m.fl. er indkøbt 

 Generelt melder teams’ne, at Servicegården er lang tid om at følge op på tingene, som 

f.eks. reparationer. Lis har fulgt op på klagepunkterne den 17. september 2021 

Erhverv i boligerne 

En opfordring til at være opmærksom på, om der står firmanavn på postkasserne i afdelin-

gerne. Det er ikke tilladt at drive erhverv fra almene boliger, jf. Lov om Leje af almene boliger 

§ 79. Meld ind til Lotte, hvis I konstaterer, at der drives erhverv fra vores boliger. 

021/21 Opfølgning fra afdelingsmøderne 2021 

Opfølgning fra afdelingsmøderne 

Efter afdelingsmøderne udsendes ”Opfølgning fra afdelingsmøderne”. Det er vigtigt, at I priori-

tere opgaverne – f.eks. at indkøbe havemøbler og lægge fliser om foråret, så de kan benyttes 

hele sommeren.  

022/21 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

Der var ikke noget til dette punkt. 

023/21 Personaleforhold 

Bemanding 

 Brian Petersen er begyndt den 1. august 2021 

 Jesper M. Andersen har sagt op pr. 30. september 2021 

 Steen Petersen er ansat pr. 1. oktober 2021 

 Derudover skal der ansættes 1 ejendomsfunktionær til afløsning af Winnie Hagstrøm fra 

og med årsskiftet og 1 ejendomsfunktionær ekstra til team Midtbyen 

Personalearrangement 

Der er personalearrangement den 1. oktober 2021 – program følger. 

Fratrædelse 

Aftalen er, at når en kollega fratræder, holder vi afsked med kollegaerne – ikke med beboerne. 
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024/21 Eventuelt 

Selskabslokaler 

Der var spørgsmål til, om der er et akutnummer ved udlejning af selskabslokaler? Spørgsmålet 

skyldtes, at der ved udlejning i afdeling 3 ikke var noget strøm, da beboeren mødte op. Virk-

somhedsnævnet besluttede, at der opsættes et opslag med angivelse af målerens placering. 

Ejendomsfunktionærerne får pt. ikke navn på lejerne af selskabslokalerne. Det betyder, at de 

ikke kan henvende sig til lejeren, hvis de f.eks. ikke har hentet nøglen inden arbejdstids ophør. 

Virksomhedsnævnet besluttede, at ejendomsfunktionærerne fremadrettet får navn og adresse 

på, hvem der lejer selskabslokalet. 

Ukrudt på offentlig vej 

Der er store mængder af ukrudt på Enighedsvej, og det er som udgangspunkt ikke vores op-

gave at fjerne ukrudtet på offentlig vej.  

Måleraflæsning ved indflytning 

Der er også i år udfordringer med aflæsning af målerne ved indflytningssyn. Derfor en opfor-

dring til grundighed ved aflæsningen. 

Ugemøder 

Begge teams melder, at ugemøderne er afskaffet – der holdes møde efter behov. 

025/21 Evaluering af mødet 

Et godt møde, hvor vi igen kommer rundt om mange ting og udfordringer.  

026/21 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 13. oktober 2021 kl. 11.30. 

 

 

 

  

 Lis Bentin  Thomas Romer 
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Punkter til opfølgning: 

Ejendomsfunktionærerne: 

 Flemming følger op på rengøring af glasgange i team Lindholm 

 Flemming følger op på datoer for gennemgang af ABA anlæg i Lindholm og nøglesystem 

i team Lindholm 

Administrationen: 

 Generelt melder alle, at Servicegården er lang tid om at følge op på tingene, som f.eks. 

reparationer. Lis har fulgt op på klagepunkterne den 17. september 2021 

 Administrationen sender fremadrettet oplysninger om navn og adresse til ejendoms-

funktionærerne i forbindelse med udlejning af selskabslokaler 

 Administrationen udarbejder et opslag mht. placering af måler v/strømafbrydelse til sel-

skabslokalerne 


