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  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

06-09-2022 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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030/22 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

031/22 Godkendelse af referat fra den 20. april og 1. juni 2022 

Referaterne blev godkendt uden kommentarer. 

032/22 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Nyt nøglesystem til afdeling 9 

Vi er udfordret af TDC, fordi vi skal have lagt det nye nøglesystem over på vores egen server – 

dermed skal der etableres nye IT-linjer til kontoret i Lindholm. Inspektørerne arbejder på sa-

gen.  

Maskinpark 

Der er indkøbt en ny Kärcher-maskine til afd. 1 – forventet levering til november 2022.  

En opfordring til at vi bruger alle maskiner uanset, hvilken afdeling de står i, da vi har fælles 

maskinpark. 

Græsslåning 

I flere afdelinger klages der over, at ejendomsfunktionærerne slår græsset for meget og for 

tæt. Derfor et obs-punkt – også ud fra, hvad fagfolk har kommenteret. 

Tilgængelighed 

Vi oplever, at i nogle teams går alle telefoner på telefonsvarer. Derfor et obs-punkt. 

Indflytningsrapporter – og fejl og mangellister 

Pt. har udlejningen fortsat Indflytningsrapporter og Fejl- og manglelister med gennemslag, der 

vedlægges papirerne ved indflytning. Når rapporterne slipper op, vedlægger udlejningen en 

Indflytningsrapport/Fejl og mangleliste på almindeligt papir. Rapporten udfyldes og original-

rapporten sendes retur til udlejningen, og der sendes et billede af rapporten til beboeren. 

Parkeringskort skal påføres indflytningsrapporten. 

Fra 1. januar 2023 påføres ”Røgfri bolig” også indflytningsrapporten.  

Derudover påføres, om der er køleskab i boligen. 

Arbejdstøj 

Ejendomsfunktionærerne melder, at online bestilling af arbejdstøj fungerer fint.  

Der var ønske om en kortærmet skjorte og en svedabsorberende t-shirt. Den kortærmede 

skjorte er faldet ud af sortimentet ved en fejl. Lotte undersøger priserne på svedabsorberende 

t-shirts. Derudover skal behovet undersøges. 

Klager og beboerhenvendelser 

Vær opmærksom på, at klager og tilsvarende er fortrolige. Det vil sige, at der ikke skal tages 

kontakt til pågældende, uden det er aftalt.  
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Information om sager, der er ud over almindelig daglig drift 

Hvis der er opgaver ud over almindelig daglig drift, så meld ind til inspektørerne.   

Signatur på mails – og indtaling af telefonsvarer 

Vejledning til begge dele ligger på Intranettet under Personale, Vejledninger. 

Synsrapporten 

Synsfunktionen giver gerne et kursus i læsning af synsrapporten med fokus på at minimere 

opkald til Ulrik og Flemming. 

Diverse 

Vær opmærksom på at fjerne gamle informationer i info-skabene. 

Afdeling 51 og afdeling 53 skal stemme om sammenlægning ved en urafstemning. 

I de afdelinger, hvor haveplanerne er implementeret, nedlægges haveudvalgene. 

Fremadrettet inviteres kun afdelingsbestyrelserne til D&V møderne. 

Enkle beboere har spurgt til røgalarmer, hvor backup batteriet går i weekenden. Vi kan kun 

opfordre til, at beboerne køber et 9 volts batteri og selv sætter det i. 

Nyt fra næstformanden 

Der var ikke noget nyt. 

033/22 Status daglig drift v/alle 

Team Nørrebro: Det går godt og samarbejdet kører upåklageligt. Teamet har travlt med at 

klippe hæk. Vær opmærksom på, at du ikke er alene, når du arbejder i teams – der er andre i 

teamet. Drøft evt. afløsning på forhånd, hvis kollegaers fravær er kendt.  

Team Østerbro: Det går godt, og afdeling 13 er kommet godt med. ABA anlæggene er gen-

nemgået 1. gang og gennemgås igen torsdag i uge 37. Der er pt. meget få syn.  

En opfordring til at huske at vande hækplanterne. 

I afdeling 13 er det drøftet evt. at tage hegn og haver med i renoveringen. Pt. er hegnene me-

get forskellige, ligesom størrelse af haverne er.  

Håndværkere -  kontakter beboere 

Der er en udfordring med flere af vores håndværkere – specielt Bjarne Petersen og vores ma-

lere. Hvis ejendomsfunktionærerne aftaler, at håndværkerne skal kontakte beboeren direkte, 

varer det rigtigt længe, før det sker – ofte når beboerne at rykke ejendomsfunktionærerne, 

fordi der ikke sker noget. Lis følger op. 

Inspektørerne: Har gang i mange ting, herunder haveplanen for afdeling 11 og Oasen, ryd-

ning af læbælte i afdeling 1, udbedring af fejl og mangler i afdeling 59 fra den 19. september 

og i afdeling 7 er de i gang med det sidste af de gule huse. Derudover har der været malerud-

bud etc. 
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Økonomi: Har gang i afdelingsmøderne. Økonomi spurgte ind til de nye måleraflæsningsske-

maer – og virksomhedsnævnet besluttede, at der ikke skal være en procentafvigelse fra må-

ned til måned – men derimod en sammenligning med sidste måneds aflæsning. Økonomi ar-

bejder videre med aflæsningsskemaet. 

Udlejning: Almindelig travlhed, med bl.a. oplæring.  

034/22 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

APV 2022  

APV 2022 sendes til alle i løbet af oktober 2022 med 14 dages svarfrist. 

Skab til opbevaring af sprøjtemidler m.m. 

Skabet for team Nørrebro er placeret i afdeling 25/36 Fjordbakken. I team Østerbro er den en-

delige placering ikke aftalt. Flemming og Thomas følger op. 

035/22 Personaleforhold 

Siden sidste møde har Brian og Michael byttet afdeling, så Brian er i afdeling 13 og Michael i 

afdeling 5 m.fl.  

Oliver Hansen og Samuel Petersen er blevet fastansat.  

Den 1. september 2022 er der ansat 2 nye boligsociale medarbejdere i projektet i Lindholm. 

Det er Lene Berth Winther, der er projektleder, og Helle Nielsen, der er projektmedarbejder. 

En opfordring til at huske, at ferie optjent inden 31. august 2022 skal afholdes inden den 31. 

december 2022. Antal restferiedage pr. 31. august 2022 står på lønsedlen for august.  

Evt. overarbejde skal aftales med Lis. 

Meld ind til kollegaerne om, hvornår du forventer at være tilbage efter sygemelding.  

036/22 Eventuelt 

En opfordring fra synsfolkene om, at kollegaerne melder ind, hvis de er bekendt med, at en 

bolig er meget beskidt og nedslidt inden fraflytningssyn. 

037/22 Evaluering af mødet 

Et som altid godt møde. 

038/22 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 23. november 2022 kl. 11.30. 

 

 

 

  

 Lis Bentin  Thomas Romer 
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Punkter til opfølgning: 

Administrationen 

Lotte undersøger priserne på svedabsorberende t-shirts. Derudover skal behovet undersøges. 

Økonomi arbejder videre med måleraflæsningsskemaet. 

Hvis ejendomsfunktionærerne aftaler, at håndværkerne skal kontakte beboeren direkte, varer 

det rigtigt længe, før det sker. Lis følger op. 

APV 2022 sendes til alle i oktober 2022. 

Ejendomsfunktionærerne 

I team Østerbro er den endelige placering af skab til opbevaring af sprøjtemidler ikke aftalt. 

Flemming og Thomas følger op. 

 


