
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 7. februar 2018 

Til stede: formand Sjoerd Jansson (SJ), Thorbjørn Rasmussen (TR), Jesper Frederiksen (JF), Henrik Birlis (HB), 

Michael Ottesen (MO), John Petersen (JP), ejendomsleder Jesper Duus (JD), sagsbehandler Trine Djurø (TD) og 

Malene Schultz (MS) 

Afbud: Marianne Poulsen (MP) og Jannich Nielsen (JN) 

Dagsorden: 

1. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat fra 3. januar 2018 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

5. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen 

6. Evaluering af byggeudvalgsmøde 31. januar 2018 

7. Fuglefodring – husorden  

8. Kamstrup – elmålerudskiftning  

9. Fastelavn  

10. Opgaver og spørgsmål til EK 

11. Visionsgruppe 

12. Rekruttering – suppleanter/bestyrelsesmedlemmer 

13. Orientering fra udvalg 

a. E-bestyrelse 

14. Kommende møder 

15. Evt. 
 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat af 3. januar 2018 

 Referat blev godkendt. 
 

4. Meddelelser fra Ejendomsleder 

 Akut rengøring – Der har været et tilfælde, hvor en gæst blødte i elevatorforrum og elevator. 

Bestyrelsen besluttede, at forholdsordren hos SSG ændres, så de kører på ”akut rengøring”, hvis der 

f.eks. er blod, tis, afføring eller bræk. Det koster ikke noget til SSG for håndteringen af opkald mv., 

og regningen for ekstra rengøring sendes til den beboere, som er ansvarlig (enten selv eller ved at 

have gæst på besøg). 
 Prøveopsætning – Det er kun akut-informationer, som hænges op i elevatorerne. Der er sat en 

prøve på holder til opslag op i en elevator. 
 Lejemål med ødelagte gulve – Der er desværre endnu et lejemål, hvor gulvene er ødelagt af katte-

tis/lort. Beboeren har opsagt lejligheden og er allerede fraflyttet. Sagen ligger hos juristerne. 
 Vand på Centerstriben – Det er nødvendigt med et nyt dræn for at få afledt vandet fra 

Centerstriben. Der er intet et tilbud på arbejdet, og ejendomslederen indhenter endnu to tilbud. 

Uanset hvad: det er hensigtsmæssigt at vente med at skifte drænet, forinden planen for 

forskønnelse af de grønne områder kendes. Der udarbejdes et delprojekt ’Centerstriben’, som 

fremlægges for kommunen, OCM, Organisationsbestyrelsen og beboerne. 
 Loft i hotelgang - Der er sat penge af i budgettet til nyt loft i hotelgangen. Bestyrelsen besluttede 

efter opfordring fra ejendomslederen, at arbejdet udsættes til efter rørprojektet i kælderen, da der er 

en del arbejder under loftet ifm. rørudskiftningen. 



 LED-lampe i vaskeriet – prøvelampe sættes op i denne uge. Ejendomslederen sender en mail, når 
den er sat op – og tilbagemelding sker pr. mail fra bestyrelsen. 

 Hjertestartere i Stationsbyen – på et organisationsbestyrelsesmøde blev det umiddelbart 
besluttet, at der skal sættes hjertestartere op i hele stationsbyen. Der er dog intet sket. Sjoerd 
følger op, hvad planen er. Hvis en tredje hjertestarter etableres, skal det overvejes, om de to på 3. 
sal skal flyttes til 1. sal (så den er tilgængelige elevatoren 

 Vaskeriudvalg – vaskeriet skal udskiftes i 2019. Der skal nedsættes et vaskeriudvalg – tages med på 
beboermødet i maj måned, så der kan komme beboere med i udvalget, som ikke nødvendigvis 
sidder i bestyrelsen. 

 Info-skærme til brug for rør- og faldstammeprojektet – der er forskellige muligheder: a) gratis 
software, men det koster at etablere netværk, eller b) software med licens pr. år og opkobling til 
(evt. Fibias) netværk. Ejendomslederen indhenter flere tilbud på netværk, og det billigste sættes i 
gang med at blive etableret. 

 

5. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

 Thorbjørn og John har udarbejdet oplæg til forslag på beboermødet vedr. fælles beboer- og 

bestyrelseslokale. 

 Thorbjørn – vejledning til byggesager. Beboerkommunikationen skal være simpelt og forståeligt. 

Erfaringsudveksling med andre afdelinger, som har haft lignende byggesager. Håndværkermanual: 

billeddokumentation, så alle ved, hvordan resultatet skal være. Kommunikation er altafgørende. 

 Facebook – det er vigtigt, at ingen bestyrelsesmedlemmer ytrer sig på Facebook. Den eneste, som 
skriver på bestyrelsens vegne på Facebook, er formand Sjoerd.  
 

6. Evaluering af byggeudvalgsmøde vedr. rør- og faldstammeprojekt – 31. januar 2018 

På byggeudvalgsmødet blev den reviderede plan gennemgået, og der var mulighed for at stille opklarende 

spørgsmål.  

 

Der skal arrangeres et kick-off-arrangement, hvor alle parter forbundet med projektudførelsen deltager og 

se hinanden; sætter scenen til en fælles forståelse af projektets omfang. 

 

7. Fuglefodring – husorden  

Der har været en beboer, som fordrer fuglene, som er et brud på husorden. Der er sendt skriftlige 

påmindelser. Påmindelsen forældes, når der er gået et halvt år. Ejendomslederen har også forsøgt at tage 

en personlig dialog med beboeren. Det har været en underskriftindsamling, som er sendt videre til juridisk 

afdeling.  

 

Det er vigtigt, at der arbejdes videre med at få tilknyttet en social vicevært/beboerrådgiver til Store 

Hus/fælles aftale med Syd og Nord; punktet tages op på organisationsbestyrelsesmødet. 

 

8. Kamstrup – elmålerudskiftning 

Der er varslet udskiftning af elmåler, men der har været store udfordringer for både beboere og Kamstrup, 

som opsætter de nye målere. For beboerne har det været frustrerende, at Kamstrup ikke kommer som 

varslet, og når de så endelig kommer, sætter de en ny måler op og lader den gamle sidde. Argumentet er, 

at der ikke er plads til klemmerne.  

 

Ejendomslederen har en aftale med elektrikeren i morgen, hvor forholdene skal undersøges. 

 

9. Fastelavn 

Søndag den 11. februar – der er p.t. 11 tilmeldte. Arrangementet gennemføres. 

 

 



10. Opgaver og spørgsmål til EK 

 Godt med dørkplader i kælderen 

 Maling i kælderen – godkendt  

 Godt med bump i køregraven – der mangler dog en enkelt (er på vej) 

 Ensretning ændres, så det først gælder fra 2’eren – ændres i næste uge 

 Elevatoren i 4’eren øst larmer 

 Flot med de nye nummer-skilte i elevatorforrummene 

i. Der etableres et tilsvarende skilt i stuen (S) og kælderen (K) 

 Status – aktivitetsskur? 

 

11. Visionsgruppe 

Næste møde i visionsgruppen er tirsdag den 20. februar kl. 18-20 i Nords selskabslokale. 

 

12. Rekruttering – suppleanter/bestyrelsesmedlemmer 

Thorbjørn, John, Malene, Michael, Henrik er interesseret i at genopstille – Sjoerd overvejer. Jesper 

fraflytter midt i februar og stopper dermed. Afventer melding fra Marianne og Jannich.  

 

13. Orientering fra udvalg 

 E-bestyrelse 

 

14. Kommende møder 

Onsdag den 7. marts kl. 17.00 (markvandring – indendørs + langtidsplan) 

Onsdag den 4. april kl. 17.00 (markvandring – udendørs) 

Onsdag den 2. maj kl. 17.30 

Beboermøde tirsdag den 22. maj 

Beboermøde onsdag den 19. september 
 

15. Evt. 

 Intet 


