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  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

20-04-2022 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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013/22 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

014/22 Godkendelse af referat fra den 9. februar 2022 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 9. februar 2022 med følgende bemærk-

ninger: 

Gennemgang af referater fra virksomhedsnævnet 

En opfordring til, at referaterne fra virksomhedsnævnet gennemgås på morgenmøderne i de 2 

teams.  

Vandskader 

Ved vandskader dækker forsikringen også dokumenteret vandtab. 

Tjek af tagrender og nedløbsrør 

Virksomhedsnævnet besluttede, at de løbende tjek af tagrender og nedløbsrør skrives ind i ar-

bejdsbeskrivelserne.  

Tilbagemelding på vinteropgaver 

Der mangler pr. 3. maj 2022 forsat en tilbagemelding på vinteropgaverne 2021/2022 fra afde-

ling 9-11-32-39-58. Der er udsendt en venlig reminder den 8. april 2022. Efterfølgende er der 

tilbagemeldt fra alle afdelinger.  

Datoer for afdelingsmøder 2022 

Datoer for årets afdelingsmøder har været udsendt til afdelingerne og er nu godkendt.  

Ændring af tilladelse  

Administrationen har ændret i tilladelsen til opsætning af vaskemaskiner i køkkener, så vaske-

maskinen i lighed med opvaskemaskiner skal placeres på en sikkerhedsmåtte. 

Ensretning af håndværkercylinder 

Virksomhedsnævnet drøftede fordele og ulemper ved at ensrette håndværkercylinder i afdelin-

gerne. Beslutningen er, at inspektørerne arbejder videre på sagen. 

Excelark til aflæsning af målere 

Virksomhedsnævnet drøftede det excelark, som anvendes i afdeling 4, 21 og 54 til aflæsning 

af målere. Beslutningen er, at økonomi, Ulrik og Lotte arbejder videre med sagen.  

Permanente ændringer i boligen 

På seneste møde besluttede virksomhedsnævnet, at El Centret tog blanketten ”Permanente 

ændringer i boligen” med ud, når de leverer hvidevarer til beboerne, så de kunne få under-

skriften med det sammen. Efterfølgende har Kent haft kontakt til El Centret og aftalen er, at El 

Centret medbringer en kopi af rekvisitionen ved levering, som beboeren skriver under på. Ef-

terfølgende afleverer El Centret de underskrevne rekvisitioner til kontoret ca. en gang om må-

neden. 
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Signatur på mails sendt via mobil  

Vejledningen til etablering af signatur på mails sendt via mobil ligger på Intranettet under Per-

sonale, Vejledninger. 

015/22 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Nummer på kælderrum/depotrum i EG bolig 

Vi har konstateret, at nummeret på kælderrum/depotrum ikke i alle afdelinger er registreret på 

de enkelte lejemål i EG Bolig. Administrationen arbejder videre på at få registreret numrene i 

samarbejde med ejendomsfunktionærerne.  

Personlig adgang til alle til EG Bolig 

Virksomhedsnævnet drøftede adgang ud over kontoradgangen til EG Bolig for ejendomsfunkti-

onærerne. Administrationen undersøger, hvad behovet er for, at alle får adgang – eller om 

kontoradgangen kan udvides.  

Referater fra D&V møderne 

Årets D&V møder er nu overståede, og referater med opgave/projektlister er udsendt til afde-

lingerne. Det er vigtigt, at ejendomsfunktionærerne fokuserer på de små, nemme opgaver, så 

de bliver udført med det samme. Når der er skrevet ”Ejendomsfunktionærerne udfører” er det 

ikke nødvendigvis ejendomsfunktionærerne, der skal udføre opgaven – men det er ejendoms-

funktionæren, der holder snor i, at opgaven udføres. 

Blanket ”Overtagelse fra tidligere lejer”  

Der er udarbejdet en ny blanket, der kan bruges, når ny lejer overtager ting fra tidligere lejer. 

Blanketten ligger på vores hjemmeside under ”Links og blanketter”.  

Nyt fra næstformanden 

Der var intet nyt 

016/22 Status daglig drift v/alle 

Team Nørrebro: Kollegaerne har lagt flis i bedene for at mindske renholdelse af bede. Der er 

overskud af flis, som det er aftalt at sende til Østerbro.  

Team Østerbro: Teamet hænger i, men har været udfordret pga. sygdom. Teamet har været 

meget glade for hjælpen fra team Nørrebro. Tømreropgaverne udføres ud fra, at ”kan du selv, 

så skal du selv.”  

Team Lindholm ønsker en ny løvsuger, der kører på batterier. Beslutningen er, at Kent under-

søger og vender tilbage.  

Virksomhedsnævnet besluttede derudover, at der fremadrettet kun købes batteridrevet værk-

tøj af mærket Makita, så batterierne kan bruges i flere maskiner.  

Afdeling 13 disponerer over flere maskiner, der pt. er til service. Aftalen er, at afdelingen un-

dersøger behovet for maskiner og vender tilbage til Kent. Derudover vil afdelingen gerne have 

en lille trailer med tippelad samt en ny kantskærer – Kent undersøger.  
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Inspektørerne: Årets D&V møder er gennemført, og opgave/projektlisterne er sendt til de to 

teams. I år er der 11 afdelinger, der skal have udført malerarbejde – malerarbejdet sendes i 

udbud nu.  

Der er forsat udfordringer med sprækkede gulve i afdeling 59. 

Derudover mange ansøgninger om tilladelser til opsætning af hegn, glasafskærmning på alta-

ner m.m.  

Økonomi: Er i fuld gang med forbrugsregnskaberne. Derudover afholdes der pt. generalfor-

samlinger i ejer- og grundejerforeninger.  

Udlejningen: Det kører. Der er pt. få opsigelser.  

017/22 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

Virksomhedsnævnet drøftede sprøjtekurser og opfølgningskurser. Pt. mangler Torben Nielsen 

et opfølgningskursus, men har meldt sig til et kursus i Slagelse i næste uge. For ikke, at Tor-

ben skal køre så langt for et kursus, er beslutningen, at en kollega kan købe sprøjtemidlerne til 

Torben, indtil der er et kursus tættere på Nykøbing. Lotte sørger for at framelde Torben. Efter-

følgende er der fundet et opfølgningskursus nord for Vordingborg, hvor Torben deltager.   

Lotte udarbejder en oversigt over, hvem der mangler kurset i Ryg- og håndsprøjte, når der 

kommer et kursus hos CELF.  

Biler uden partikelfilter må ikke kører ind København efter den 1. juli 2022. Det vil sige syns-

folkenes og murernes biler.  

018/22 Personaleforhold 

TimeMap mv. 

En opfordring til at huske at notere i TimeMap, når man holder fri. Derudover at huske at rask-

melde sig, hvis man har været syg – og under sygdom at give en melding om, hvornår man 

regner med at være tilbage.  

Ny kollega 

Vi har ansat en ny kollega fra og med den 20. april 2022, der skal være ”føl” hos vores murer. 

Den nye kollega hedder Oliver Hansen, er uddannet murer og er 23 år gammel. 

Arbejdstøj – Bygma 

Bygma har oprettet en webshop, hvor vi kan bestille arbejdstøj online. Ideen er, at kollegaerne 

bestiller tøjet online, og Bygma modtager tøjet i butikken, sætter navn og logo på og kontak-

ter kollegaen for afhentning af tøjet. Beslutningen er, at Lotte udarbejder en vejledning, så alle 

kan bestille online hos Bygma.  

Nye SIM kort 

Vi skifter den 12. maj over på en anden platform for vores mobiltelefoner hos TDC. Alle får 

derfor nye SIM kort, og der skal bl.a. oprettes en ny telefonsvarer og ny telefonbog, hvis kon-

takterne er gemt på SIM kortet. Mail og apps ligger på telefonen og skulle ikke berøres. Lotte 

udarbejder en vejledning, der udsendes sammen med SIM kortene.  
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Diverse 

 Ulla har meddelt, at hun skal opereres og derfor er sygemeldt fra og med den 28. april 

2022 og 3 uger frem 

 Forsikringsselskabet Gjensidige tilbyder samtaler med en psykolog, hvis børn og unge 

har udfordringer med angst på grund af krigen i Ukraine 

 Ansøgninger om tilladelse til at opsætte hegn skal altid ind over administrationen – 

uanset hvad der står i de lokale regler 

 Enkelte kollegaer har spurgt, hvorfor der skal stå efternavn på arbejdstøjet. Begrundel-

sen er, at kollegaerne ellers skulle have et legitimationskort, når de går ind hos bebo-

erne 

019/22 Eventuelt 

Afdeling 1 oplyser, at deres Transpro-maskine er ved at været slidt helt op. Kent undersøger 

prisen på en ny maskine og vender tilbage.  

Økonomi oplever fortsat, at der mangler indflytningsaflæsninger af målere. Vær opmærksom 

på, at alle målere aflæses i forbindelse med fraflytning/indflytning. 

020/22 Evaluering af mødet 

Som altid et godt møde.  

021/22 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 1. juni 2022 kl. 11.30. 

 

 

 

 

  

 Lis Bentin  Thomas Romer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Side 6/6 Mødet den 20. april 2022 

Punkter til opfølgning: 

Administrationen 

 De løbende tjek af tagrender og nedløbsrør skrives ind i arbejdsbeskrivelserne. Lotte 

følger op 

 Økonomi, Ulrik og Lotte arbejder videre på et ”måler-Excelark”  med udgangspunkt i 

det Excelark, der bruges i afdeling 4-21-54 

 Administrationen arbejder videre på at få registreret numrene på kældre/depotrum på 

lejemålene i samarbejde med ejendomsfunktionærerne 

 Administrationen undersøger, hvad det vil koste at alle får adgang til EG Bolig – eller 

om kontoradgangen kan udvides 

 Lotte udarbejder en oversigt over, hvem der mangler kurset i Ryg- og håndsprøjte, når 

der kommer et kursus hos CELF 

 Lotte udarbejder en vejledning, så alle kan bestille arbejdstøj online hos Bygma  

 Lotte udarbejder en vejledning om nye SIM kort, der udsendes sammen med SIM kor-

tene  

Ejendomsfunktionærerne 

 En opfordring til, at referaterne fra virksomhedsnævnet gennemgås på morgenmøderne 

i de 2 teams 

Inspektørerne 

 Inspektørerne arbejder videre på sagen om ensrettede håndværkercylindere 

 Team Lindholm ønsker en ny løvsuger, der kører på batterier. Kent undersøger og ven-

der tilbage 

 Afdeling 13 undersøger behovet for maskiner og vender tilbage til Kent. Derudover vil 

afdelingen gerne have en lille trailer med tippelad samt en ny kantskærer – Kent under-

søger priser og vender tilbage 

 Afdeling 1 oplyser, at deres Transpro-maskine er ved at været slidt helt op. Kent under-

søger prisen på en ny maskine og vender tilbage 

 


