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  Virksomhedsnævnsmøde 
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013/20 Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen udsendt den 5. august 2020 blev godkendt. 

014/20 Godkendelse af referat fra 19. februar 2020/3. juni 2020 

Virksomhedsnævnet godkendte referat fra mødet den 19.2.2020 og 3.6.2020 med følgende 

bemærkninger: 

Synsmand indtræder i virksomhedsnævnet 

Virksomhedsnævnet besluttede, at synsmand Flemming Hansen indtræder i virksomhedsnæv-

net som repræsentant for synsfunktionen. Flemming Hansen indkaldes fra og med mødet den 

7. oktober 2020. 

Sommerfest 2020 

Personaleforeningen melder, at sommerfesten i år aflyses. 

Boligselskabets 75 års jubilæum 

Den 19. november 2020 har boligselskabet 75 år jubilæum – afdelingsbestyrelser og personale 

inviteres til spisning hos restaurant Kikko på dagen. Nærmere information følger. 

Aftale med vaskerifirma Nortec 

Der har været afholdt møde med Nortec ang. boligselskabets vaskerier. Aftalen indebærer bl.a, 

at ejendomsfunktionærerne fortsat skal fylde vaskemiddel på maskinerne, men at al drift over-

går til Nortec inkl. den månedlige opkrævning.  

Tjek af gamle opslag i afdelingerne 

Ejendomsfunktionærerne melder, at der i alle afdelinger er tjekket op på gamle sedler og op-

slag i vaskerier og selskabslokaler, og at uaktuelle opslag er fjernet. 

Maskiner og værktøj, der ikke bruges 

Endnu en opfordring til at melde ind, hvis der er maskiner eller andet værktøj i afdelingen, der 

ikke bruges – så andre afdelinger kan få glæde af det.  

Undervisning i kontrol af monteret kontraventil 

Når alle er tilbage fra ferie, aftaler Palle undervisning i, hvordan ejendomsfunktionærerne ser, 

at der allerede er monteret en kontraventil på hanen under vasken i de respektive afdelinger.  

Møde om forebyggelse af skimmel 

Møde hos Aarslew ang. forebyggelse af skimmel – Leif vender tilbage til Lis med dato. 

Skilte afdeling 4 

Skilte med Cykling forbudt i afdeling 4 er opsat. 

Interne flytninger 2019 

Af de i alt 234 fraflytninger i 2019 er 18 interne fraflytninger.  
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Information om klager til ejendomsfunktionærerne 

Lotte sender fremadrettet en mail til ejendomsfunktionærerne, når der skrives til beboerne om 

klager.  

015/20 Nyt fra formand og næstformand 

Lis orienterede om følgende: 

Meld ind om usædvanlige ting i afdelingerne 

En opfordring til ejendomsfunktionærerne: Meld ind hver gang I oplever noget ud over det 

sædvanlige – det kan f.eks. være et andet navn, der er sat på postkassen – postkasser, der 

ikke bliver tømt eller personer, som ikke er beboerne, der opholder sig i boligerne.  

Guldborgsund Boligselskab 

Guldborgsund Boligselskab stemte for at fusionere med Nykøbing F. Boligselskab pr. 1. januar 

2021. Der er 56 boliger i Guldborgsund Boligselskab fordelt på 3 afdelinger. 

Køb af Gl. Toldbod 29 

Der er indgået aftale om at købe Gl. Toldbod 29 pr. 1. januar 2021. Gl. Toldbod 29 består af 3 

boliger.  

Organisationsbestyrelsens seminar 

Den 18. og 19. juni 2020 afholdt organisationsbestyrelsen seminar. På seminaret godkendte 

organisationsbestyrelsen aftale om, at driften af vaskerierne overgår til firmaet Nortec.  

Derudover drøftede organisationsbestyrelsen ang. udskiftning af hegn og besluttede, at hegn 

først udskiftes, når hegnet er udtjent.  

Organisationsbestyrelsen drøftede herudover de henvendelser administrationen modtager om-

kring p-pladser. Beslutningen blev, at der fortsat er fokus på ikke at tilbyde beboerne faste 

parkeringspladser, da vi kan blive udfordret på udlejningen og organisationsbestyrelsen beslut-

tede derudover, at fokus primært er på parkeringspladser til beboerne – ikke til gæster.  

Beboerne orienteres om beslutningerne på de kommende afdelingsmøder. 

Opbevaring af værdigenstande i afdelingerne 

Den 16. juli 2020 blev den nyindkøbte generator til liften stjålet i afdeling 9. Sagen er politian-

meldt. Budskabet er ikke at sætte værdigenstande i rum, hvor udefrakommende har adgang. 

Maskinregistrering 

En opfordring til at huske maskinregistreringen, når der indkøbes nye maskiner. 

Telefonsvarer 

Ofte er der ikke telefonsvarer på ved kontakt til ejendomsfunktionærerne – derfor er opfordrin-

gen, at ejendomsfunktionærerne tjekker telefonsvareren en gang i mellem.  

Syn og skønssag afdeling 6 

Syn- og skønssagen om badeværelsesspejlene i afdeling 6 er vundet. 
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Renoveringer mv. 

 Der er udarbejdet et nyt skema B for renoveringen på Hammerlodden/Teglværksgade. 

Det nye skema B behandles i økonomiudvalget i Guldborgsund Kommune den 13. au-

gust 2020 

 Afdeling 7 Tietgensvej skal i gang med at renovere, og forslag til renovering er med på 

afdelingsmødet 2020 

 Tegninger på den nye afdeling i Sundbystræde er på vej og lægges på hjemmesiden, så 

snart tegningerne er modtaget 

 Den nyindkøbte skulptur er nu opsat ved Det Vilde Strøg 

Haveplaner:  

 Afdeling 11 indkaldes til møde i efteråret 2020 

 Der mangler at blive opsat 2 bord/bænkesæt i afdeling 3. Det kræver 2 mand at samle 

dem – Henrik følger op 

 Haveplanen i afdeling 9 udføres i august 2020 

016/20 Status daglig drift v/alle 

Tilladelser, herunder hvem giver hvilke tilladelser  

Beslutningen er, at almindelige tilladelser gives af ejendomsfunktionærerne – her menes tilla-

delse til husdyrhold, pasning af hund og kat, opsætning af vaskemaskine, opvaskemaskine og 

tørretumbler og lignende.  

Ved andre ansøgninger er opfordringen at være opmærksom på, om der findes lokale regler på 

området. Findes der ikke lokale regler, der er vedtaget af afdelingsmødet, kan ejendomsfunkti-

onærerne ikke give en tilladelse. Det gælder f.eks.: 

 Tilladelse til opsætning af garderobeskabe i afd. 13 , da dette ikke længere udbydes 

mod huslejestigning 

 Læhegn – der skal være vedtaget lokale regler i afdelingen, ellers kan der ikke gives 

tilladelse 

 Male døre og låger  – der skal være vedtaget lokale regler i afdelingen, ellers kan der 

ikke gives tilladelse 

 Markiser – der skal være vedtaget lokale regler i afdelingen, ellers kan der ikke gives 

tilladelse 

 Tilladelse til opsætning af parabol skal ind over Lis 

 Terrasser – skal ind over inspektørerne 

Øvrige tilladelser skal ind over inspektørerne. 

Regler for husdyr 

Virksomhedsnævnet drøftede regler for husdyr på baggrund af en sag om en stor mængde af 

dyr i bur. Iflg. BL er et normalt antal husdyr i bur 1-2 stk. Dette meldes ud på alle afdelings-

møder. 

Tjek af opgange 

Administrationen oplever fortsat, at der er beboere, der klager over klapvogne, sko mm. i op-

gangene – derfor en opfordring til at tjekke opgangene  som aftalt.  
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Godkendelse af fakturaer, herunder tjek af timepriser 

En opfordring til at læse, hvad der står på fakturaerne – f.eks. om rekvisitionsnummeret er 

korrekt, da fakturaen ellers havner i en forkert afdeling. 

Derudover – tjek at timeprisen er i overensstemmelse med den aftale, der er indgået med vo-

res faste leverandører – og vær opmærksom på, at timeprisen er inklusive servicevogn, miljø-

omkostninger etc.  

Nørrebro: Melder, at der er travlt – der er rigtig mange indflytninger pt., herunder Bryghus-

parken og Hammerlodden.  

Østerbro: Melder også om travlhed på grund af ferie – men de klarer det. 

Fremtidig bemanding 

Virksomhedsnævnet drøftede den fremtidig bemanding. Der er store fordele ved, at en ny 

medarbejder kan indgå i den daglige drift og også udføre håndværksmæssige opgaver ved si-

den af. Virksomhedsnævnet besluttede at tage bemanding op på næste virksomhedsnævns-

møde.  

017/20 Arbejdsmiljø v/Lis og Jesper 

Ingen kommentarer 

018/20 Personaleforhold v/alle 

 

Opdatering af alkoholpolitik 

På baggrund af personalesag fra 29. juni 2020 opdateres den gældende alkoholpolitik, så den 

omfatter konsekvens ved overtrædelse af reglerne, der er vedtaget den 5. december 2013.  

Ny overenskomst for ejendomsfunktionærerne 

Den nye overenskomst for ejendomsfunktionærer, der gælder fra 1. marts 2020, er kommet. 

Fremadrettet reguleres alle med et fast kr. beløb pr. time fremfor som hidtil med en procent-

sats.  

For ejendomsfunktionærerne betyder det, at lønrammen er 3,20 kr. pr. time pr. 1. marts 2020 

–3,20 kr. pr. time pr. 1. marts 2021 og 3,15 kr. pr. time pr. 1. marts 2022.  

Der sker ingen ændring i funktions-/kvalifikations-/anciennitetstillæg, og pensionen reguleres 

ikke i perioden. 

Fritvalgstillægget hæves med 1% hvert af årene, så det udgør 3% i 2020, 4% i 2021 og 5% i 

2022. Valg af frivalgsudbetaling foretages hvert år pr. 1. november. 

Administrationen afventer fortsat overenskomsten på HK området og for inspektørerne. 

Corona – rejser med efterfølgende karantæne 

Vær opmærksom på, at der ved rejser til lande, der er i rød zone, jf. Udenrigsministeriet, ef-

terfølgende skal i 14 dages karantæne efter hjemkomst. Medarbejderen har pligt til at med-

dele, at de rejser til disse lande, og det er medarbejderens eget ansvar, at der forud for rejsen 
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er indgået aftale med Lis om, hvordan boligselskabet forholder sig, da medarbejderen i givet 

fald skal holde 14 dages ekstra fri for egen regning.  

Synskursus 

Ulrik er tilmeldt synskursus den 2. og 3. februar og den 17. marts 2021. 

019/20 Eventuelt 

Maling  

På Nørrebro har man drøftet maling til beboerne til reparation efter indflytning. Virksomheds-

nævnet besluttede, at der kunne stå maling hos ejendomsfunktionæren, som beboeren kan 

låne for at udbedre eventuelle skader.  

Clean Team 

Rengøring ved Clean Team halter lidt ind imellem. Opfordringen er, at ejendomsfunktionæ-

rerne skal melde det ind til inspektørerne.  

Falckordningen 

En del beboere ringer til Falck om tabte eller knækkede nøgler, eller fordi beboeren har låst sig 

ude. Beboerne skal ikke ringe til Falck, men i stedet kontakte en låsesmed. Opfordringen til at 

kontakte låsesmeden tages med på alle afdelingsmøde. Er selve låsen i stykker, er det bolig-

selskabet, der skal betale. 

Arbejdstøj 

XL Byg/Aarslew har forespurgt, om vi er tilfredse med levering af arbejdstøj. Virksomhedsnæv-

net oplever en bedre service og hurtigere levering end tidligere. 

020/20 Evaluering af mødet 

Fantastisk møde som altid. 

021/20 Næste møde 

Næste møde er onsdag den 7. oktober 2020 kl. 11.30. 

 

   

 Lis Bentin  Knud Weiss 

 

 

Punkter til opfølgning: 

Ejendomsfunktionærerne: 

 Når alle er tilbage fra ferie, aftaler Palle undervisning i, hvordan ejendomsfunktionæ-

rerne ser, at der allerede er monteret en kontraventil på hanen under vasken i de re-

spektive afdelinger 

 Møde hos Aarslew ang. forebyggelse af skimmel – Leif vender tilbage til Lis med dato 
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 En opfordring til ejendomsfunktionærerne: Meld ind hver gang I oplever noget ud over 

det sædvanlige – det kan f.eks. være et andet navn, der er sat på postkassen – post-

kasser, der ikke bliver tømt eller personer, som ikke er beboerne, der opholder sig i bo-

ligerne 

 Der mangler at blive opsat 2 bord/bænkesæt i afdeling 3. Det kræver 2 mand at samle 

dem – Henrik følger op 

 Administrationen oplever fortsat, at der er beboere, der klager over klapvogne, sko 

mm. i opgangene – derfor en opfordring til at tjekke opgangene som aftalt  

Administrationen: 

 Lotte sender fremadrettet en mail til ejendomsfunktionærerne, når der skrives til bebo-

erne om klager  

 


