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  Virksomhedsnævnsmøde 

 

Møde Sted Start 

23-11-2022 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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039/22 Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blev godkendt.  

040/22 Godkendelse af referat fra den 6. september 2022 

Referat fra 6. september 2022 blev godkendt med følgende bemærkninger: 

Gradvis røgfrie boliger fra 1. januar 2023 

Gradvis røgfrie boliger er vedtaget i stort set alle familieboligafdelinger – undtaget er afdeling 

5, 17, 20 og 23. Beslutningen om gradvis røgfrie boliger er oplyst i tilbuddet, i lejekontrakten, i 

afdelingens husordensregler og på afdelingernes hjemmeside. Fra 1. januar 2023 skal ejen-

domsfunktionærerne påføre ”Røgfri bolig” på indflytningsrapporten ved indflytning i alle øvrige 

afdelinger.  

Arbejdstøj 

Virksomhedsnævnet besluttede ikke at optage svedabsorberende t-shirts i sortimentet. Opfor-

dringen er at tage en ekstra t-shirt med til at skifte med i løbet af dagen.  

Synsrapporten 

Michael, Frank og Samuel ønsker et kursus i læsning af synsrapporten med fokus på at mini-

mere opkald til Ulrik og Flemming. 

Håndværkere -  kontakter beboere 

Lis har kontaktet Bjarne Petersen og Barlund vedr. udfordringerne med den lange responstid, 

ved direkte henvendelse til beboerne.  

Måleraflæsningsskema 

Økonomi er stort set klar med de nye måleraflæsningsskemaer i Excel. Det er vigtigt, at ejen-

domsfunktionærer indsender aflæsningerne fra november og december så hurtigt som muligt, 

så de nye aflæsningsskemaerne kan færdiggøres og udsendes. 

Skab til opbevaring af sprøjtemidler m.m. 

Skabet for team Østerbro er placeret i afdeling 4 Finlandsvej mm. I team Østerbro ønsker 

Claus og Jens også et skab i Toreby, hvilket giver god mening. 

Restferie  

Vær opmærksom på at få afholdt jeres restferie. Kontakt Lis, hvis op til 5 dage skal overføres 

til næste år.  

041/22 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Papir 

En opfordring til at hente papir til printer mv i administrationen, det er ca. ½ pris i forhold til 

Papirlageret. Læg en seddel til Lene, når I henter, så udgiften kan bogføres i afdelingen. 
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Opfølgning på indbrud 

Vi har oplevet indbrud i vores skur/garage i afdeling 6, hvor der blev stjålet en del værktøj. 

Derfor en opfordring til at være opmærksom på at låse døre, skure, garager mv. – og lad ikke 

nøgler sidde i maskinerne. Opsæt evt. en nøgleboks i garagen. 

Mails 

En opfordring til at huske at svare på mails. 

Opfølgning efter afdelingsmøderne 

Hav fokus på at få udført de opgaver, der er aftalt på afdelingsmøderne.  

Røgalarmer 

Det er besluttet, at der opsættes røgalarmer i alle boliger og opgange. Ved fraflytning udskif-

tes røgalarmer på batteri med røgalarmer tilsluttet ledningsnettet. 

Kommunens græsrabatter 

Vi afretter ikke kanter på kommunens græsrabatter, dog skal vi ukrudtsbekæmpe på fortove. 

Bornholms Boligselskab 

Den 11. oktober 2022 besøg fra Bornholms Boligselskab, hvor deres administrationen deltog 

sammen med vores administration. Et meget interessant besøg. 

Udlæg morgenbrød 

En opfordring til at huske at sende bonnen med, når I har lagt ud for morgenbrød og ikke kun 

Dankortkvitteringen, som ikke kan godkendes af revisionen.  

Energibesparende tiltag 

Organisationsbestyrelsen har i lyset af den aktuelle energi- og forsyningssituation besluttet, at 

de afdelinger, der plejer at få juletræer med lys, at det fortsætter. Der sættes et tænd/sluk-ur 

på, så træet tændes tidligst kl. 16.00, slukker senest kl. 22.00, og der skal anvendes led-lys-

kæder eller lyskæder på batteri. Derudover at neddrosle eller lukke eventuelle andre ikke tvin-

gende nødvendige energikrævende installationer i vores boligafdelinger.  

Dette er meldt ud til alle – og belysningen i afdelingerne slukkes derudover mellem kl. 00.00 – 

05.00. Meld gerne ind med forslag til yderligere energibesparende tiltag. 

Henvendelser udover daglig drift  

Henvendelser ud over daglig drift skal ind over inspektørerne og/eller Lis.  

Værktøj i biler 

I forbindelse med synsfolkenes overtagelse af den gamle tømrerbil har det vist sig, at der 

mangler værktøj i tømrerbilen, der er blevet uddelt til de afdelinger, der manglede værktøj – 

men det er ikke registreret i maskinregistreret, hvilket skal ske hurtigst muligt. Synsfolkene 

tjekker det resterende værktøj i bilen og melder ind til inspektørerne. 
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Erhvervslejemål afdeling 4 Enighedsvej m.fl. 

Vi har p.t. et ledigt erhvervslejemål i afdeling 4. Organisationsbestyrelsen har besluttet, at er-

hvervslejemålet ikke genudlejes til fordel for de afdelingsbestyrelser, der har brug for et lokale 

til beboerarrangementer.  

Plastikhåndtag 

Der bruges generelt plastikhåndtag på dørene i boligselskabet. Brian har fundet et alternativt 

håndtag i stål, som skal bruges fremadrettet. 

Webbogføring 

En opfordring til at huske at skrive ”Hvem, hvor, hvad” (Leverandørnavn, afd./bolig, hvad er 

købt), når du godkender fakturaer. 

Nyt fra næstformanden 

Der var intet nyt fra næstformanden.  

042/22 Status daglig drift v/alle 

Team Nørrebro: Teamet har kørt meget i arbejdsteams på det seneste, og det har været 

godt. Der er kommet bund i de enkelte afdelinger. Derudover kører det fint.  

Team Østerbro: Teamet har aftalt, at de fremadrettet skal være bedre til at hjælpe hinanden, 

når det kniber i et område.  

Maskiner 

 Den gamle Husquarna fra afdeling 13 står hos Mertz og afventer beslutning om op-

hug/salg. Kent følger op 

 Det var aftalt, at afdeling 13 skulle prøve den lille Stiga maskine fra afdeling 1 som er-

statning for deres Stiga Titan, der er for stor og evt. bytte maskinerne med hinanden. 

Kent følger op 

 Der er generelt udfordringer med maskinerne på Østerbro. Kent følger op 

Inspektørerne: Der er godt gang i den – er ved at afslutte året. Beskæring af træer i afdeling 

13 udskydes til januar/februar 2023. Beskæringen udføres af Mark Hagstrøm. Ellers er opga-

verne fra D&V møderne udført.  

Der er besigtigelse i afdeling 4 med Byggeskadefonden i december 2022. I januar 2023 er der 

5 års besigtigelse med Byggeskadefonden i afdeling 49 og 1 års besigtigelse i afdeling 59. Der-

udover skal den udskudte renoveringssag i afdeling 5 deles op og derpå sendes i udbud igen.  

Økonomi: Der er gang i klargøring til regnskaber 2022. En appel fra Lene – hvis du har aftalt, 

at der kommer en kreditnota, så skriv det både på faktura og kreditnota. 

043/22 Godkendelse af plan for vinterberedskab 2022/2023 

Vinterberedskabsplanen 2022-2023 blev godkendt. Planen lægges på intranettet. 

Hvis vi – ved meget store snemængder – får behov for ekstern hjælp, kan ejendomsfunktio-

nærerne via inspektørerne henvende sig til Mark Hagstrøm.  
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044/22 Vinteropgaver 

Virksomhedsnævnet besluttede at udsende den generelle oversigt over vinteropgaverne til in-

spiration. Der skal ikke meldes ind, når opgaverne er udført. Oversigten lægges på intranettet. 

045/22 Arbejdsmiljø v/Thomas og Lis 

Sprøjtemidler bliver helt forbudt fra og med 2024 – vi afventer endelig udmelding. Vi finder 

andre bekæmpelsesmidler, når vi ved mere.  

Vi har fået tilbudt opfølgningskursus på Arbejdsmiljø uddannelsen. Opfølgningskurset er ikke 

lovpligtigt.  

APV 2022  

APV 2022 blev gennemgået på mødet. Thomas og Lis gennemgår herefter APVen og udarbej-

der handleplaner sammen med de medarbejdere, der har noteret udfordringer på APVen.  

046/22 Personaleforhold 

Der har generelt været gode tilbagemeldinger på vores anderledes arbejdsdag den 16. sep-

tember 2022. Lis har aftalt, at vi skal se Sundskolen, når den er færdig .  

Ulla er sygemeldt i mindst 1 måned. 

Lene og Helle fra det boligsociale projekt i Lindholm er blevet fastansat. 

Selina Skov er begyndt i udlejningen den 1. november som afløser for Lotte H, der stoppede 

31. oktober. 

Palle er fremadrettet på nedsat tid, der betyder, at Palle har fri hver anden fredag. 

Kurser 

Flere har ønsket et motorsavskursus. Det er ikke lovpligtigt for at benytte en motorsav, men 

det er vigtigt, at man kender til forebyggelse mod ulykker med motorsave. Lotte tjekker da-

toer for kommende kurser. 

Flere af vores nye medarbejdere mangler et håndsprøjtekursus. Det afholdes iflg. CELF i fe-

bruar 2023, mens der afholdes opfølgningskursus (efter 4 år) i marts 2023. Lotte vender til-

bage med de nøjagtige datoer. 

Lotte følger op på et evt. opfølgningskursus i varmt arbejde.  

047/22 Mødedatoer 2023 

Følgende mødedatoer – inkl. dato for julefrokost – for 2023 blev godkendt. 

Virksomhedsnævnsmøder: 

 Onsdag den 8. februar 2023 

 Tirsdag den 18. april 2023 

 Onsdag den 7. juni 2023 

 Onsdag den 13. september 2023 

 Onsdag den 22. november 2023 
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Personalemøder: 

 Torsdag den 16. marts 2023 

 Torsdag den 22. juni 2023 

 Torsdag den 21. september 2023 

 Torsdag den 14. december 2023 

Julefrokost 

 Fredag den 8. december 2023 

048/22 Eventuelt 

Der var ikke noget til drøftelse under eventuelt. 

049/22 Evaluering af mødet 

Som altid et godt og givende møde. 

050/22 Næste møde 

Næste møde er planlagt til onsdag den 8. februar 2023 kl. 11.30. 

 

 

 

  

 Lis Bentin  Thomas Romer 

 

Punkter til opfølgning: 

Administrationen 

 Vinterberedskabsplanen 2022-2023 er lagt på intranettet den 24. november 2022  

 Generel oversigt over vinteropgaverne er den 24. november 2022 lagt på intranettet til 

inspiration. Der skal ikke meldes ind, når opgaverne er udført 

 Thomas og Lis gennemgår APVen og udarbejder handleplaner  

 Lotte tjekker datoer for kommende motorsavskurser 

 Lotte finder nøjagtige datoer for håndsprøjtekursus for nyansatte og for opfølgningskur-

sus (efter 4 år) 

 Lotte følger op på et evt. opfølgningskursus i varmt arbejde.  

Ejendomsfunktionærerne 

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

 Indsend måleraflæsningerne fra november og december så hurtigt som muligt, så de 

nye aflæsningsskemaerne kan færdiggøres og udsendes 

 Vær opmærksom på at låse døre, skure, garager mv. – og lad ikke nøglen sidde i ma-

skinerne. Opsæt evt. en nøgleboks i garagen 

 En opfordring til at huske at svare på mails 

 Fremadrettet bruges håndtag i stål på dørene i boligselskabet 

 Husk at skrive ”Hvem, hvor, hvad” (Leverandørnavn, afd./bolig, hvad er købt), når du 

godkender fakturaer 
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Inspektørerne 

 Den gamle Husquarna fra afdeling 13 står hos Mertz og afventer beslutning om op-

hug/salg. Kent følger op 

 Det var aftalt, at afdeling 13 skulle prøve den lille Stiga maskine fra afdeling 1 som er-

statning for deres Stiga Titan, der er for stor og evt. bytte maskinerne med hinanden. 

Kent følger op 

 Der er generelt udfordringer med maskinerne på Østerbro. Kent følger op 

 


