
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 7. marts 2018 

Til stede: formand Sjoerd Jansson (SJ), Thorbjørn Rasmussen (TR), Henrik Birlis (HB), Michael Ottesen (MO), John 

Petersen (JP), ejendomsleder Jesper Duus (JD), Marianne Poulsen (MP), sagsbehandler Trine Djurø (TD) og Malene 

Schultz (MS) 

Fraværende: Jannich Nielsen (JN) 

Dagsorden: 

1. Markvandring – indendørs  

2. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat fra 7. februar 2018 

5. Meddelelser fra ejendomslederen 

6. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen 

7. Utætte døre/træk i lejligheden 

8. Opgaver og spørgsmål til EK 

9. Orientering fra udvalg 

a. E-bestyrelse 

b. Beboeraktiviteter  

10. Kommende møder 

11. Evt. 
 

1. Markvandring – indendørs  

 

2. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 7. februar 2018 

 Referat blev godkendt. 
 

5. Meddelelser fra Ejendomsleder 

 UB4 hjælp – KAB har fået lov til, at Trina A. kommer ind centralt og er support på det nye IT-system 

1½ dag om ugen (torsdag og fredag); der kommer økonomisk kompensation for de timer hun er 

derinde. 

 Låsesæt – Hoveddørene er som standard forsynet med 5-stiftet cylinder, som ikke er helt sikre (og i 

øvrigt udgået). Derfor er der indkøbt 6-stiftet cylinder, som monteres, når der er fraflytninger. 

Eksisterende beboere tilbydes at få skiftet deres cylinder mod egen betaling.  

 Servicevagt – Bestyrelsen besluttede, at der i en tre måneders periode bliver runderet i Store Hus. 

 Betonrapport – Der er problemer med utætheder flere steder, og betonen m.m. har taget skade. 

Rapporten fra ingeniøren ser desværre ikke for godt ud. Næste skridt er, at Henning, Flemming, 

ingeniøren og Jesper skal have et møde for at blive enige om, hvad der nu skal ske. 

 Infoskærme – Der er opsat en prøveskærm på 1. sal i 4’eren. Bestyrelsen var enige om, at det var en 

god løsning. 

 Langtidsplan – Langtidsplan samt aktivitetsoversigt for 2018 blev gennemgået til baggrundsviden 

for bestyrelsesmedlemmer. Vi kigger på langtidsplanen igen forud for beboermødet til september. 

 Trappelister – Forkanten af trappetrinene bliver hurtigere slidt end selv trinfladen. Det er derfor 

langt fra altid, at fraflytter skal noteres for misvedligehold. EK etablerer en prøve på trappelister i en 

lejlighed, og bestyrelsen besigtiger efterfølgende. 

 
 



6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

 Møde i Visionsgruppen – og opfølgning sker på næste Organisationsbestyrelsesmøde i maj måned. 

 

7. Utætte døre/træk i lejligheden 

 Beboerne kan henvendelse til ejendomskontoret, hvis de oplever store gener ved træk i 

lejligheden, som vil forsøge at afhjælpe (i begrænset omfang).  

 

8. Opgaver og spørgsmål til EK 

 Status – netværk: stadig undervejs   

 Dør til vaskeriet: døren blev repareret, og p.t. er det kortlæseren, som er udfordringen  

 Matrikelkort – undersøges  

 Snerydning – ordning  

 Saltning – containergården manglede  

 Hvem-hvad-hvor for beboere i forhold til vedligeholdelse 

i. Uanset hvad: hvis du ønsker at anvende midler fra den indvendige vedligeholdelseskonto, 

skal det godkendes af ejendomskontoret forinden 

 Centerstriben – grønthandleren  

 

9. Orientering fra udvalg 

 E-bestyrelse 

 Beboeraktiviteter: påskearrangement Skærtorsdag (29. marts) 

 

10. Kommende møder 

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 
 

11. Evt. 

 Intet 


