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  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

13-10-2021 Slotsgade 20, mødelokalet 11.30 
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027/21 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 7. oktober blev godkendt med tilføjelse af punkterne Vinterbered-

skab 2021-2022 og Legepladser under punkt 030/21 Status daglig drift. 

028/21 Godkendelse af referat fra 6. september 2021 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 6. september 2021 med følgende be-

mærkninger: 

Intranet 

Virksomhedsnævnet besluttede, at referater fra Drifts- og Vedligeholdelsesmøder inkl. opgave-

listerne for Østerbro og Nørrebro lægges på Intranettet. Liste med opfølgning fra afdelingsmø-

derne lægges også på Intranettet. 

Røgalarmer – vejledning i batteriskift 

På mødet den 21. april 2021 besluttede virksomhedsnævnet, at vejledning i batteriskift i røg-

alarmer skulle sættes ind i lejlighedsmappen og på hjemmesiden. Det har vist sig at være van-

skeligt at udarbejde vejledningen, og virksomhedsnævnet trak derfor den tidligere beslutning 

tilbage. 

Skægkræ 

Der er rapporteret om skægkræ fra flere beboere. Skægkræ kommer primært ind i boligen via 

papkasser med varer – f.eks. Ikea møbler -  og kan brede sig meget hurtigt. Det er beboerens 

eget ansvar at bekæmpe skægkræ. Det handler først og fremmest om, at beboerne skal gøre 

grundigt rent – og fortsætter problemet, må beboerne tage fotos mht. omfanget, inden vi sæt-

ter en skadedyrsbekæmper på opgaven. 

Opfølgning fra afdelingsmøder  

Opfølgning fra afdelingsmøderne er udsendt den 14. oktober 2021. Det er vigtigt, at opga-

verne prioriteres. 

Ukrudt på offentlig vej  

Beslutning på seneste virksomhedsnævnsmøde var, at ejendomsfunktionærerne ikke skulle 

fjerne ukrudt på offentlig vej, da det er kommunens opgave. Det viser sig dog, at i flere afde-

linger tager ejendomsfunktionærerne ukrudtet. Virksomhedsnævnet besluttede, at det var op 

til ejendomsfunktionærens vurdering. 

Servicegården 

På mødet den 6. september 2021 drøftede virksomhedsnævnet udfordringer med Servicegår-

den, og Lis kontaktede dem efterfølgende. Efter henvendelsen har Servicegården strammet 

meget op. Beslutningen er, at ejendomsfunktionærerne handler maskiner m.m., henholdsvis 

hos Mertz, FMR eller Servicegården. 

Målere i selskabslokaler 

Efter drøftelse om måler i selskabslokalet i afdeling 3 blev det besluttet, at der udarbejdes et 

opslag til selskabslokalet om, hvor måleren sidder. Efterfølgende har Kent undersøgt, hvor må-

lerne sidder i de forskellige selskabslokaler. Beslutningen er, at måleren i selskabslokalet i af-

deling 3 flyttes, så den kommer ind i selve selskabslokalet. De øvrige sidder allerede i selve 
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selskabslokalet –  dog sidder målerne i afdeling 5, 17 og 25 i et aflåst lokale i selskabslokalet. 

Kent arbejder videre med det, og Lotte udarbejder opslag med kontaktnumre ved strømsvigt 

til afdeling 17. Efterfølgende er det besluttet i afdeling 5 og 17, at der fremover ikke låses ind 

til måleren.  

Telefonsvarer 

Husk at tjekke jeres indtaling på telefonsvarere. Lis oplever ofte, at der ikke er indtalt en be-

sked.  

Klorin i vaskemaskine 

En beboer, der benytter vaskeriet Ejegodvej 15, oplevede, at en tidligere bruger havde puttet 

Klorin i vaskemaskinen. Vi gør ikke mere ved sagen, men man må ikke bruge Klorin i vaske-

maskinerne. 

029/21 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Opfølgning fra vores anderledes arbejdsdag 

Alle melder, at det var en rigtig hyggelig dag med et godt indlæg. Vi skal dog blive bedre til at 

blande os, så virksomhedsnævnet foreslår en bordplan næste gang. Alt i alt en super hyggelig 

dag. 

Malede altaner og andet, der ikke er efter reglerne 

Det er generelt ikke tilladt at male altanerne. 

En opfordring til at melde ind, hvis I oplever noget, der er anderledes, når i gennemgår afde-

lingerne – f.eks. fliser i haver uden ansøgning eller malede altaner i afdelinger, hvor det ikke 

er tilladt. Meld det ind, så administrationen kan registrere det på lejemålet, og skriv det ind i 

indflytningsrapporten, så den nye beboer ikke hæfter. Tag gerne billeder, der kan vedlægges 

indflytningsrapporten. 

Affald 

Vi oplevede, at en udefrakommende læssede affald af i vores storskraldscontainer i afdeling 

13. Heldigvis fandt vi ud af, hvem det var, og sagen blev meldt til politiet. En opfordring til at 

melde ind, hvis I oplever nogle, der læsser affald af.  

Derudover - ved fraflytning må folk ikke benytte containerne til fraflytningsaffald – de skal 

køre det på genbrugspladsen. Meld også gerne dette ind – en bøde for ulovligt henstillet affald 

påføres fraflytningsregningen.  

Sundbystræde 

Michael og Steen deltager sammen med Flemming og Ulrik i fejl og mangel gennemgangen 

med Friis Andersen i Sundbystræde. Dato følger senere. Dette for at sikre, at både synsfolk og 

ejendomsfunktionærerne inddrages så tidligt som muligt, inden afdelingen tages i brug.   

Diverse 

 Vejsalt – brug det I har først. Der skulle ligge en del i afdelingerne. 
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 Skader, beboerne selv forvolder, er boligselskabet uvedkommende. Dette blev aktuali-

seret ved, at en beboer i afdeling 11 fik ødelagt en væg, da El Giganten skulle sætte et 

væghængt tv op. Det er i den situation beboeren, der hæfter, og det er boligselskabet 

uvedkommende.  

Næstformanden havde ingen punkter. 

030/21 Status daglig drift v/alle 

Vinterberedskab 2021-2022 

Nørrebro har meldt vagtlisterne ind – Østerbro har udarbejdet vagtlisterne, men mangler at 

sende dem ind. Der udestår også at melde ind, hvem der er udkaldspersoner i år. En opfor-

dring til, at det er personer, der bor tæt på vores afdelinger, der kalder ud.  

Legepladser 

Reglerne siger, at der udføres et dagligt tjek, et ugentligt tjek, et månedligt tjek og et årligt 

tjek. Virksomhedsnævnet drøftede dette, og konkluderede, at hvis det daglige tjek er grundigt, 

er der ingen grund til de øvrige tjek. Beslutningen blev, at Lis og Lotte udarbejder en inspekti-

onsrapport til dagligt brug med en underskriftsside, hvor ejendomsfunktionæren med sin un-

derskrift bekræfter, at legepladsen er tjekket og i orden.  

Tjek af tomme boliger 

Tjek af tomme boliger er nu indføjet i arbejdsgangsbeskrivelserne, der ligger på Intranettet.  

Nørrebro: Melder, at de holder skruen i vandet – de har travlt, men er glade.  

Jan skal også oplæres i afdelingerne i Midtbyen. I det hele taget er vidensdeling et must, og 

dette gælder alle teams.  

Østerbro: Melder også om travlhed – og har følgende vedr. opfølgning fra sidste møde: 

 Nøglesystem afdeling 11: Ulrik er blevet undervist af Semir, og Ulrik udarbejder en 

How-to-do-it – derefter oplærer Ulrik de øvrige i teamet.  

 ABA-anlæg i Lindholm: Aftalen er, at Ulrik og Claus bliver oplært i ABA-anlægget.  

 Rengøring af glasgange i Lindholm – aftalen er, at eftermiddagene bruges på rengøring 

af glasgangene, mens formiddagene bruges på almindelige ren- og vedligeholdelse.  

Derudover er Hugo som bekendt langtidssyg, så de øvrige i teamet sørger for, at Gitte får 

hjælp. 

En opfordring til alle – husk tjek af opgange, f.eks. er der sko udenfor dørene? Meld ind, hvis 

det er noget, administrationen skal handle på.  

Administration: Økonomi er gang med forberedelserne til regnskab 2021. Udlejningen mel-

der, at alle boliger i Sundbystræde er udlejet.  

Inspektører: Har travlt med diverse byggesager: 

 Afdeling 7 – renoveringen er begyndt. Mike og Stig har været til det første byggemøde 

den 12. oktober.  

 Afdeling 4 – her er der opstået en vandskade i 12 boliger på Norgesvej da entreprenø-

ren flyttede stilladset efter påbud fra arbejdstilsynet 

 Afdeling 17 – Frisegade 39-41. De små trinette-køkkener opgraderes med ovn 
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 Afdeling 17 – Løyesgade. Hegnet skal udskiftes til et vedligeholdelsesfrit hegn, men der 

er pt. leveringsproblemer 

 Afdeling 35 – 1 års udbedringen er i fuld gang 

 Afdeling 49 – der arbejdes med reparation af terrasserne, hvilket medfører, at alle ele-

menter (møbler, krukker med blomster, grill etc.) på terrasserne skal flyttes væk. Afta-

len er, at vi får OB Flyt til at opmagasinere elementerne, til terrasserne er repareret 

Opmagasinering af hvidevarer etc. 

I forbindelse med byggesagerne aftalte virksomhedsnævnet, at hvidevarer, der kan bruges fra 

afdeling 7 og andre renoveringer, opmagasineres. Vaskemaskiner og tørretumblere fra afdeling 

52 opmagasineres ligeledes til anden brug, når Nortec overtager vaskeriet. 

031/21 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

Vi har modtaget en mail med et tilbud på ”Green Heat”, der bruger damp til fjernelse af 

ukrudt. Virksomhedsnævnet besluttede, at det ikke var interessant pt.  

032/21 Personaleforhold 

Arbejdstøj 

Snickers model 6202 er udgået og er erstattet af model 6214. 

Fastansættelse 

Brian er fastansat og er super glad for at være her.  

Sygdom 

Al kommunikation vedr. sygdom går direkte til Lis, der er alles nærmeste leder.  

Bemanding 

Fremtidig bemanding blev drøftet, herunder ny mand til team Nørrebro fra årsskiftet. 

TUS Østerbro 

Lis planlægger TUS med team Østerbro, hvor bl.a. jobrotation skal drøftes. Det er et must, at 

alle har kendskab til de forskellige funktioner i afdelingerne. Teamet udarbejder en plan med 

jobrotation – f.eks. en uge i hver afdeling.  

Maskinparken 

Team Midtbyen har ønsket sig en ny palleløfter, da deres er gået stykker. Michael er ved at un-

dersøge prisen og vender tilbage.  

033/21 Eventuelt 

I afdeling 53 Christiansmindevej 1-19 er der en grenplads. Det er vanskeligt at komme ind på 

grenpladsen og hente grenene. Virksomhedsnævnet drøftede udfordringen og foreslog bl.a. at 

beboeren i stedet kunne låne en trailer, og så selv køre grenene på genbrugspladsen. Beslut-

ningen blev, at Lis og Lotte tager fat i udfordringen og ser, om der er andre løsninger. 

034/21 Evaluering af mødet 

Et godt møde – som sædvanligt. 
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035/21 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 6. december 2021 kl. 11.30. 

 

 

 

 

 

  

 Lis Bentin  Thomas Romer 

 

 

Punkter til opfølgning: 

Ejendomsfunktionærerne: 

Vinterberedskab: Østerbro har udarbejdet vagtlisterne, men mangler at sende dem ind. De er 

efterfølgende modtaget den 14. oktober 2021. Udkaldspersoner: meldes ind. 

Administrationen: 

Intranet: Referater fra Drifts- og Vedligeholdelsesmøder inkl. opgavelisterne for Østerbro, Nør-

rebro og flyverne samt listerne med opfølgning fra afdelingsmøderne lægges på Intranettet. 

Lotte følger op. Er lagt på Intranettet den 18. oktober 2021. 

Målere i selskabslokaler: Lotte udarbejder opslag med kontaktnumre ved strømsvigt til afdeling 

17. Efterfølgende er det besluttet i afdeling 5 og 17, at der fremover ikke låses ind til måleren, 

derfor udarbejdes opslaget alligevel ikke.   

Legepladser: Beslutningen blev, at Lis og Lotte udarbejder en inspektionsrapport til dagligt 

brug med en underskriftsside, hvor ejendomsfunktionæren med sin underskrift bekræfter, at 

legepladsen er i orden.  

Grenplads afd. 53 hvor det er vanskeligt, at komme ind og hente grene. Virksomhedsnævnet 

foreslog bl.a. at beboeren i stedet kunne låne en trailer, og så selv køre grenene på genbrugs-

pladsen. Beslutningen blev, at Lis og Lotte tager fat i udfordringen og ser om der er andre løs-

ninger.  


