
 

 

 

Side 1/5 Mødet den 6. december 2021 

  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

06-12-2021 Slotsgade 20, mødelokalet 11.30 

Deltagere Lis Bentin (formand), Thomas Romer, Henrik Pil, Kent v. Heesch, Anne-Mette Slorup og 
Lotte Pedersen 

Afbud Flemming Hansen 

Referent Lotte Pedersen / Lis Bentin 

Mødeleder Lis Bentin 
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036/21 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 25. november blev godkendt. 

037/21 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Grenplads afdeling 53 

Virksomhedsnævnet drøftede udfordringen og besluttede, at Kent tager udfordringen op med 

afdelingens kontaktperson. 

Hjemløse i opgangen 

Aftalen er, at ejendomsfunktionærerne kan kontakte Kirkens Korshær, hvis I oplever hjemløse, 

der sover i opgangene. Kontaktoplysningerne ligger på Intranettet. 

Tilladelse og godkendelse samme dag 

Vi oplever, at tilladelse til opvaskemaskine/vaskemaskine etc. er givet samme dag som opsæt-

ningen er godkendt. Er det blanketten, der er noget galt med? Drøftes på næste møde i Virk-

somhedsnævnet efter input fra ejendomsfunktionærerne.  

Flis og søsten 

Opfordringen er, at der så vidt muligt spredes flis eller lægges søsten i alle bede. Drøftes på de 

kommende drifts- og vedligeholdelsesmøder. 

Indflytningsrapporter 

Husk fortsat billeder ved indflytning som dokumentation, hvis fejlen/skaden noteres på indflyt-

ningsrapporten. 

Sundbystræde – åbent hus og indflytning 

Vi forventer aflevering af byggeriet i løbet af december, og virksomhedsnævnet besluttede, at 

vi indbyder til Åbent Hus i januar 2022, hvor ejendomsfunktionærerne vil vise boligerne frem.  

Administrationen udarbejder en liste i samarbejde med ejendomsfunktionærerne, og de nye 

beboere indkaldes.  

Indflytning i Sundbystræde er planlagt til henholdsvis den 1. og den 15. februar 2022. Det er 

ejendomsfunktionærerne i Midtbyen, der står for indflytningen – med hjælp fra ejendomsfunk-

tionærerne i team Nørrebro. 

Indflytningsrapporter og Fejl- og mangellister 

Beslutningen er, at der fremadrettet ikke trykkes Indflytningsrapporter og Fejl- og mangellister 

med gennemslag. Der lægges en Indflytningsrapport og en Fejl- og mangelliste på intranettet. 

Rapporten/Listen skrives ud i 1 eksemplar. Ejendomsfunktionæren bruger udskriften til at ud-

fylde og sender en kopi (billede) til beboeren. Originalen gemmes på lejeren i EG Bolig. Lis sik-

rer at ændringerne etableres.  

Beboernes forsikringer 

Beboere, der selv har forvoldt en skade, er det deres egen forsikring, der dækker skaden – al-

ternativt betales udgifterne over huslejen. 
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Effektiviseringsrapport 

Effektiviseringsrapporten baseret på regnskab 2020 er kommet, hvor Nykøbing F. Boligselskab 

kommer ud med 98% effektivitet mod regionens 81%.  

Beboere, der driver erhverv fra boligen 

Vær opmærksom på beboere, der driver erhverv fra deres bolig. Det er ikke tilladt. Administra-

tionen undersøger via CVR-registreret, hvor der er registreret firmaer i vores boliger, og sen-

der et brev til de berørte beboere. Meld gerne ind, hvis I ser firmanavne på postkasser etc. 

Lås hjulene på affaldscontainere 

En opfordring til at huske at låse hjulene på affaldscontainerne. I det seneste blæsevejr rev en 

container sig løs og ramte en bil. 

Bogføringstekst ved web-fakturaer 

Web-fakturaer – husk, at der i teksten skal stå ”Hvem, hvad, hvor” (Kreditor, hvor er arbejdet 

udført, hvad er udført/købt). 

Næstformanden havde ingen punkter. 

038/21 Status daglig drift v/alle 

Nørrebro: Det kører super fint. 

Østerbro: Der er udfordringer med bemandingen i december 2021 bl.a. på grund af langtids-

sygdom. Team Østerbro kontakter team Nørrebro, hvis de har brug for hjælp.  

Tjek af legepladser 

Udkast til inspektionsrapport for legepladser blev drøftet og tilrettet. Rapporten indføres fra ja-

nuar 2022, hvor alle punkter skal gennemgås dagligt. Rapporten er lagt på Intranettet. Lis føl-

ger op. 

Vinterberedskab 2021/2022 

Plan for Vinterberedskab blev godkendt med følgende rettelse: Flemming er sygemeldt, derfor 

erstattes han af Bjerne som udkaldsperson. Vinterberedskabsplanen er lagt på Intranettet.  

Afholdelse af restferie 

En del har 0,7 feriedag tilbage. De 0,7 feriedag vil blive overført i TimeMap til afspadse-

rings/flextimer, hvis de ikke er afholdt eller er over de 5 dage, der kan overføres til næste fe-

rieår. 

039/21 Mødedatoer 2022 

Mødedatoer for 2022 blev godkendt. Datoerne for virksomhedsnævnsmøder, personalemøder 

og julefrokost 2022 er følgende: 

Virksomhedsnævnsmøder 

Onsdag den 9. februar 2022 

Onsdag den 20. april 2022 
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Onsdag den 1. juni 2022 

Onsdag den 7. september 2022 

Onsdag den 23. november 2022 

Personalemøder 

Torsdag den 17. marts 2022 

Torsdag den 9. juni 2022 

Torsdag den 15. september 2022 

Torsdag den 15. december 2022 

Julefrokost 

Fredag den 9. december 2022 

040/21 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

Der var ingen punkter. 

041/21 Personaleforhold 

Ny kollega 

Torben Jespersen tiltræder den 3. januar 2022 i stedet for Winnie, der har valgt at gå på efter-

løn.  

Coronapas  

Nykøbing F. Boligselskab kræver, at medarbejderne har et gyldigt Coronapas. Beslutningen 

træder i kraft fra og med torsdag den 9. december 2021, hvor der holdes personalemøde. Kra-

vet bortfalder, når Corona ikke længere karakteriseres som en samfundskritisk sygdom. 

Hvis medarbejderne ikke er vaccineret, skal gyldig test løbende sendes til Lis. 

Julefrokost den 10. december 2021  

Julefrokosten den 10. december 2021 aflyses og erstattes af julefrokoster i de enkelte teams. 

042/21 Eventuelt 

Inspektørerne har et ønske om at få sat håndværkercylinder på el-skabene i de enkelte afde-

linger. Inspektørerne arbejder videre med ønsket. 

043/21 Evaluering af mødet 

Et rigtigt godt møde. 

044/21 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 16. februar 2022 kl. 11.30. 

 

 

  

 Lis Bentin  Thomas Romer 
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Punkter til opfølgning: 

 

Ejendomsfunktionærerne 

 Tilladelse og godkendelse samme dag: Vi oplever, at tilladelse til opvaskemaskine/va-

skemaskine etc. er givet samme dag som opsætningen er godkendt. Er det blanketten, 

der er noget galt med? Drøftes på næste møde i Virksomhedsnævnet efter input fra 

ejendomsfunktionærerne.  

 Flis og søsten: Opfordringen er, at der så vidt muligt spredes flis eller lægges søsten i 

alle bede. Drøftes på de kommende drifts- og vedligeholdelsesmøder. 

 

Inspektørerne 

 Grenplads afdeling 53: Virksomhedsnævnet drøftede udfordringen og besluttede, at 

Kent tager udfordringen op med afdelingens kontaktperson. 

 Håndværkercylinder på el-skabe: Inspektørerne har et ønske om at få sat håndværker-

cylinder på el-skabene i de enkelte afdelinger. Inspektørerne arbejder videre med øn-

sket. 

 Flis og søsten: Opfordringen er, at der så vidt muligt spredes flis eller lægges søsten i 

alle bede. Drøftes på de kommende drifts- og vedligeholdelsesmøder. 

 

Administrationen 

 Indflytningsrapporter og Fejl- og mangellister: Beslutningen er, at der fremadrettet ikke 

trykkes Indflytningsrapporter og Fejl- og mangellister med gennemslag. Der lægges en 

Indflytningsrapport og en Fejl- og mangelliste på intranettet. Rapporten/Listen skrives 

ud i 1 eksemplar. Ejendomsfunktionæren bruger udskriften til at udfylde og sender en 

kopi (billede) til beboeren. Originalen gemmes på lejeren i EG Bolig. Lis sikrer at æn-

dringerne etableres.  

 Tjek af legepladser: Udkast til inspektionsrapport for legepladser blev drøftet og tilret-

tet. Rapporten indføres fra januar 2022, hvor alle punkter skal gennemgås dagligt. Rap-

porten er lagt på Intranettet. Lis følger op. 

 


