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Referat 
 

1. Godkendelse dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse referat 
Godkendt 
 

3. Plan for overdragelse til admin light v / Preben og Annet 
Vi kan først lave en overdragelse, når kasserer er valgt på afdelings-
møde i maj måned. Preben og Annet booker overdragelsesmøder i 
april med inspektør, regnskabsmedarbejder, driftskoordinator, kredi-
tor/workflow. 
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Driftsaftalen med administrationen v/Ejendomsservice & Fraflytning 
er opsagt fra 1. august 2021, hvilket indebærer en udgift for afdeling 
indtil da. 
 
4. Opfølgning ejendomsservice v/ Morten 
Lille fælles vaskeri er allerede isoleret, og maskiner er skilt ad, så de 
ikke banker mod hinanden. Åbningstider for lille vaskeri ændres, så 
det i lighed med boremaskiner og andet støjende værktøj, kun kan be-
nyttes på hverdage i tidsrummet fra kl. 8.00 – 20.00, og lørdage, søn- 
og helligdage i tidsrummet fra kl. 10.00 – 18.00 jfr. husorden.  
Morten afklarer med Saniva, om det er muligt at have differentierede 
åbningstider, adgangsbegrænsning uden for åbningstiden, samt mulig-
hed for at anvende app til tidsbestilling. Desuden afklares, om vi kan 
få statistik på brug af maskiner, til afklaring ved indkøb af nye maski-
ner.  
 
Vi afventer svar fra Thor vedr. lagerliste fra sidste år. 
 
Når vi bliver admin light, så skal der afholdes et fælles møde med 
ejendomsservice, så bestyrelsen og ejendomsservice får en fælles for-
ståelse for opgaver og arbejdsgange. Herefter må vi se om vi kan 
hjælpe med optimering af arbejdsgange. Efterfølgende afholdes jævn-
ligt møder mellem ejendomsservice og afdelingsbestyrelsen. 
 
Vi holder fast i åbningstider onsdag 17-18 på ejendomskontoret. 
 
Fremtidigt ansættelsesforhold for ejendomsservice skal afklares, når vi 
bliver admin light. 
 
Vi skal have afklaret hvordan affaldssortering skal foregå fremadret-
tet. Vi mangler referat fra Thor og Fritz på den gennemgang, de la-
vede med kommunen i 2020. 
 
Der skal bestilles vinduespudser til fælleshuse, bestyrelseslokale og 
vaskerier. Desuden skal der følges op med ejendomsservice vedr. ho-
vedrengøring af vaskerierne. 
 
5. Opfølgning økonomi v/ Preben 
Der går godt med økonomien. Vi har fået ok fra Peter Ditmar på, at vi 
kan igangsætte legeplads, grønne arealer og nyttehaver. Dog skal vi 
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have bekræftet, at Thorbjørn er orienteret. Ejendomsservice skal lige-
ledes orienteres om beslutningen. 
  

6. Gennemgang forslag husorden v/ Charlotte og Morten 

Preben aftaler renovering af fliseterrasse og hegn mellem haver med 
Thorbjørn i forhold til DV-plan. 
 
Vi foreslår proces for involvering i revision af husorden på kommende 
afdelingsmøde. Desuden kommer Charlotte med udkast til nyttehave-
tillæg til husordenen, da det tidligere tillæg om nyttehaver ikke var 
med i seneste udgave af husordenen. 
 
7. Gennemgang forslag råderetskatalog v/ Annet og Preben 
Punktet blev udsat, og kommentarer modtages i stedet for skriftligt. 
Deadline for feedback er weekenden 6-7. marts. 
 

8. Forretningsorden afdelingsmøde v / Helen 
Udsættes til næste gang. 
 

9. Opfølgning på beslutninger fra tidligere møder: 

· Storskrald / Annet og Charlotte 
Vestforbrændning er svær at få fat på, så derfor overtager Annet kon-
takten. Der skal laves en aftale med Vestforbrændning om at få en 
konsulent ud til et møde med ejendomsservice og bestyrelsen om gen-
etablering af storskrald. 
 

· Udearealer v/ Morten 
Ikke noget nyt. 
 

· Haveudvalg V/ Charlotte  
Behandlet under punket husorden  
 

10. Beboerhenvendelser og opfølgning klager – lukket punkt 

 
11. Eventuelt 

Bestyrelsen skal lave en forretningsorden for bestyrelsen, når admin 
light tager effekt. Allerede nu er det aftalt, at det månedlige bestyrel-
sesmøde er et beslutningsmøde, og at forslag skal udarbejdes i ar-
bejdsgrupper mellem møder. Desuden er der forslag om, at der laves 
et månedligt statusmøde på drift af afdelingen. 
 


