
 

 

 

Side 1/7 Mødet den 9. februar 2022 

  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

09-02-2022 Slotsgade 20, mødelokalet 11.30 

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

Afbud   

Referent Lotte Pedersen / Lis Bentin 

Mødeleder Lis Bentin 
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001/22 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

002/22 Godkendelse af referat fra den 6. december 2021 

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

mærkninger: 

Sundbystræde 

Fredag den 28. januar 2022 var der fremvisning af Sundbystræde for alle kollegaer.  

Vinterberedskab 

Der er pt. brugt 70,5 timer, hvilket giver 141 afspadseringstimer. Team Østerbro har været 

ude den 25. december, da de ikke havde saltet den 23. december, som team Nørrebro havde. 

Coronapas 

Corona er ikke karakteriseret som en samfundskritisk sygdom fra og med 1. februar 2022. 

Derfor er kravet om, at medarbejderne har gyldigt Coronapas bortfaldet. 

Julefrokost 

Team Østerbro holder forsinket julefrokost den 25. februar 2022. 

Grenplads afdeling 53 

Kent har drøftet grenpladsen med kontaktpersonen i afdelingen, og meldingen er, at hvis afde-

lingen fortsat ønsker grenpladsen, skal der afsættes penge til fjernelse af affaldet i budgettet – 

alternativt nedlægges pladsen, hvor der også er observeret rotter. Administrationen sørger for, 

at grenplads kommer med som forslag på det kommende afdelingsmøde. 

Legepladsinspektion 

Legepladserne skal tjekkes dagligt, og til formålet benyttes den rapport, der blev godkendt på 

virksomhedsnævnsmødet i december. Rapporten ligger på Intranettet.  

Gennemgang af referater fra møder i Virksomhedsnævnet 

En opfordring til, at referaterne fra Virksomhedsmøderne bliver gennemgået på morgenmø-

derne.  

003/22 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Regnskab 2021 

Også i år kommer afdeling 80 ud med et pænt overskud – dog var der en stor overskridelse på 

konto for fælles maskinpark på næsten 100%. Alle skal være opmærksomme på reparationer 

– kan det betale sig at reparere gamle maskiner/biler.  

Vandskade i Bruunshaab mv. 

Et stort vandforbrug burde være opdaget allerede i oktober/november 2021, da målerne er af-

læst hver måned.  
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For at sikre, at det ikke sker igen besluttede Virksomhedsnævnet, at det Excelark, vi tidligere 

har talt om, hvor tallene tastes ind efter aflæsning, indføres i alle afdelinger. På den måde sik-

rer vi, at forbruget bliver synligt.  

Derudover – en vandskade, hvor et nedløbsrør var knækket og havde opfugtet muren. Derfor 

også en opfordring til løbende at tjekke tagrender og nedløbsrør. 

Tilladelse til at fjerne en væg mv. 

En opfordring til synsmændene om at melde ind, hvis en bolig ikke har det antal rum, der står 

i systemet. 

Tidsfrist for tilladelser er 2 måneder. Derfor følg gerne op, hvis I ikke har hørt fra beboeren. 

Signatur på mails sendt via mobil 

Vi oplever, at der ikke er signatur på mails, der sendes via mobiltelefonerne. Vejledningen lig-

ger på Intranettet, så alle hurtigst muligt får etableret signatur på deres mails.  

D&V møder 2022 

Meld ind til inspektørerne, hvem der deltager i D&V møderne og med input. 

Husk, at småting i den daglige drift løbende skal sættes i gang, så afdelingerne fremstår pæne 

og vedligeholdte – det skal ikke vente til D&V møderne. 

Sikkerhedskæder 

Anbefalingen er, at beboerne bruger en sikkerhedskæde, der skrues ind i væggen/karmen, 

hvor der går en kæde ned om håndtaget på hoveddøren.  

Retablering ved fraflytning og betaling af radiatorer mv 

Vær opmærksom på, at hvis radiatorer eller andet skiftes i bo-perioden på grund af mislighol-

delse, så skal beboeren selv betale for de udskiftede dele.  

Det samme gælder, hvis beboerne f.eks. udskifter bruser, der ikke svarer til vores standard 

eller opsætter en lysdæmper på kontakterne, så er det ikke noget boligselskabet servicerer. 

Overfyldte postkasser 

Endnu engang en opfordring til at melde ind, hvis I oplever overfyldte postkasser.  

Vejhjælp 

Boligselskabet har ingen aftaler om vejhjælp. Vi har få biler, og det sker meget sjældent, at en 

bil skal bugseres – derfor kan det ikke svarer sig at tegne abonnement.  

Næstformanden orienterede om følgende 

Forespørgsel om leverandører 

Der har været forespørgsel om, hvorfor vi ikke handler med f.eks. AO eller Würth? Meldingen 

er, at boligselskabet har indgået prisaftaler med de leverandører, vi bruger pt. 

Ny vandtæt overgangsjakke i sortimentet? 

Der er et ønske om en vandtæt overgangsjakke. Forslaget er Mascot Skaljakke nr. 18001-249-

09 som erstatning for den Combat Shell jakke vi har i dag. Lotte undersøger nærmere. 
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004/22 Oplæring nye kollegaer 

Alle kollegaer melder ind inden mødet til deres repræsentanter – med udgangspunkt i de se-

nest ankomne kollegaer – hvilke ting, der skal være fokus på ved oplæring af nye kollegaer – 

og den generelle vidensdeling i de enkelte boligområder: 

Team Østerbro melder fra nye kollegaer, at rekvisitionssystemet er en udfordring. Der ligger 

en vejledning til rekvisitionssystemet på intranettet, men det er vanskeligt. Derudover er det 

også en udfordring for nye kollegaer at finde rundt i boligselskabet til de enkelte afdelinger – 

og at overskue, hvad der hører med til den enkelte afdeling.   

Team Nørrebro melder tilsvarende, at især rekvisitionssystemet er en udfordring for nye kol-

legaer. Ved nyoprettede stillinger skal vi være opmærksomme på at bestille ekstra nøgler.  

Beslutningen er, at administrationen arrangerer et introduktionsprogram for nye kollegaer.  

005/22 Lageroptælling 2021 

Der er fortsat mange forskellige ting på lager. 

Lis og Palle har gennemgået VVS artikler, så der fremadrettet anvendes det standard-kit, vi 

bruger ved nybyggeri, så det bliver ens i alle afdelinger.  

Der var forslag om, at man bl.a. hos Brdr. Dahl og Hatten fik udarbejdet et katalog med bille-

der af VVS artiklerne.  

006/22 Status daglig drift v/alle 

Team Nørrebro: Det kører. 

Team Østerbro: Der er aftalt afløsning tirsdag og torsdag i afdeling 13 fra team Nørrebro. 

Generelt – en opfordring til at melde ind, hvis der er brug for hjælp. 

Inspektørerne: Pt. er der D&V møder, renoveringer, opfølgning på afleverede byggerier og 

meget andet.  

Økonomi: Primært regnskaber 2021. En opfordring til at melde ind, hvis der mangler aflæs-

ningsskema, når boligerne er i tomgang – der skal aflæses hver måned.  

Udlejningen: Det kører.  

Tilbagemelding på vinteropgaver 2021/2022  

I de faste vinteropgaver er noteret ”Reparation af borde og bænke”. Dette ændres til ”Klargø-

ring af havemøbler”, da dette er en fast, årlig opgave.  

Tilbagemelding på opgaver fra afdelingsmøderne 2021  

De fleste har meldt tilbage på de opgaver fra afdelingsmøderne 2021, der skulle udføres i 

2021.  

007/22 Tilladelser/godkendelser er dateret samme dag 

Er det ansøgningsskemaet, der er noget galt med? 

Beslutningen er, at der skal skrives dato på ved udlevering af skemaet – og så skrives datoen 

på, når opvaskemaskinen/vaskemaskinen/tørretumbleren godkendes.  
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Hvis beboerne skifter vaskemaskine, opvaskemaskine eller tørretumbler, så skal de søge tilla-

delse igen, så det er den korrekte maskine, der er registreret på beboeren. 

Angående ”Permanente ændringer i boligen”, som f.eks. nyt gulv, ny brusevæg, nyt køleskab, 

nyt komfur etc.: Husk at få underskrift på, at f.eks. gulvet er skiftet og at sende dokumentet 

til administrationen. En opfordring til, at Hvidevarer Service har blanketten med, når de leve-

rer nyt komfur, køleskabe og andre hvidevarer – så kan de få underskriften med det samme. 

Administrationen følger op.  

Husk også at påføre indflytningsrapporten, hvis der købes nyt køleskab, komfur etc.  

008/22 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

Lis orienterede om 2 anmeldte arbejdsskader siden sidst.  

009/22 Personaleforhold 

a. Godkendelse af ferieplan sommer 2022 

Vi har en udfordring primært i uge 29, 30 og 31. De to teams vender ferieplanen igen og vur-

derer, om det er muligt at klare driften med det antal kollegaer, der er tilbage på arbejde. 

b. Øvrige personaleforhold 

Thomas og Jan har været på opfølgningskursus i Hånd- og rygsprøjte den 20. januar 2022 – 

og Michael og Steen deltager i opfølgningskursus for sprøjtecertifikat (stort) den 10. marts 

2022.  

Siden sidste møde er Steen Petersen blevet fastansat, og Torben Jespersen er begyndt den 1. 

januar, mens Frank Piatek er begyndt den 1. februar 2022 – begge i team Nørrebro. Den 1. 

marts 2022 begynder Torben Nielsen i team Østerbro.   

010/22 Eventuelt 

Team Østerbro og Nørrebro undersøger, om den flis-maskine, der står i Toreby, bruges – og 

vender tilbage. 

Der er et ønske om, at vi ensretter håndværkercylinderne, så der er én håndværkernøgle frem 

for to forskellige. Flemming undersøger prisen og vender tilbage.  

Der var et spørgsmål, om der kom havemøbler på tagterrassen på Sundbystræde – og det gør 

der. Derudover, om opsætningen af vaskemaskiner og tørretumblere i afd. 59 skal godkendes 

– og det skal de i lighed med alle andre steder.  

011/22 Evaluering af mødet 

Igen et godt og givende møde. 

012/22 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 20. april 2022 kl. 11.30. 
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 Lis Bentin  Thomas Romer 

 

 

Punkter til opfølgning: 

Administrationen 

Grenplads afdeling 53 

Administrationen sørger for, at grenplads kommer med som forslag på det kommende afde-

lingsmøde. 

Excelark til forbrugsaflæsning 

Administrationen aftaler nærmere procedure med Ulrik 

Ny vandtæt overgangsjakke i sortimentet? 

Der er et ønske om en vandtæt overgangsjakke. Forslaget er Mascot Skaljakke nr. 18001-249-

09 som erstatning for den Combat Shell jakke vi har i dag. Lotte undersøger nærmere. Jakke i 

sortimentet fra og med 21.2.2022. 

Oplæring nye kollegaer 

Administrationen arrangerer et introduktionsprogram for nye kollegaer.  

Tilbagemelding på vinteropgaver 2021/2022  

I de faste vinteropgaver er noteret ”Reparation af borde og bænke”. Dette ændres til ”Klargø-

ring af havemøbler”, da dette er en fast, årlig opgave. Ændret 14.2.2022 med næste års opga-

ver. 

Udskiftning af hvidevarer 

En opfordring til, at Hvidevarer Service har blanketten vedr. ”Permanente ændringer i boligen” 

med, når de leverer nyt komfur, køleskabe og andre hvidevarer – så kan de få underskriften 

med det samme. Administrationen følger op.  

Ejendomsfunktionærerne 

Gennemgang af referater fra møder i Virksomhedsnævnet 

En opfordring til at referaterne fra Virksomhedsmøderne bliver gennemgået på morgenmø-

derne.  

Signatur på mails sendt via mobil 

Vejledningen ligger på Intranettet, så alle hurtigst muligt får etableret signatur på deres mails. 

D&V møder 2022 

Meld ind til inspektørerne, hvem der deltager i D&V møderne og med input. 
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Godkendelse af ferieplan sommer 2022 

Vi har en udfordring primært i uge 29, 30 og 31. De to teams vender ferieplanen igen og vur-

derer, om det er muligt at klare driften med det antal kollegaer, der er tilbage på arbejde. 

Flismaskine 

Team Østerbro og Nørrebro undersøger, om den flis-maskine, der står i Toreby, bruges – og 

vender tilbage. 

Ensretning af håndværkercylinder 

Der er et ønske om, at vi ensretter håndværkercylinderne, så der er én håndværkernøgle frem 

for to forskellige. Flemming undersøger prisen og vender tilbage.  

 


