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Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen d. 7. januar 2020 kl. 16.30 i bestyrelseslokalet 

Afdelingsbestyrelsen 

Flemming Nielsen Formand (referent) 

Sanne Flex  Næstformand (afbud) 

Anne-Marie Bunster Bestyrelsesmedlem 

Bodil Esdorf  Bestyrelsesmedlem 

Lise Nyhus  Bestyrelsesmedlem 

Niels Lau Christensen Suppleant 

Liesbeth Wridt Suppleant (noter) 

Driften 

Steen Andersen Ejendomsleder (deltog under punkt 1) 

Dagsorden 

1. Drift 
a. Status på personalesituationen 
b. Opfølgning på økonomi 
c. Procedure for bestilling pr. rekvisition 
d. Indgåelse og styring af kontrakter 
e. Kontrakt med Securitas 
f. Parkeringsforhold 
g. Elevatorer 
h. Elevatorhærværkssagen (lukket punkt) 
i. Materielgård 
j. Dørskilte 
k. Akuttelefon 
l. Driftens rolle i f.t. gennemførelse af renoveringen 
m. Evt. om drift. 

2. Info fra formanden 
3. Økonomi 
4. Julefest 
5. Udvalgs- og styregruppemøder 
6. Nye forslag til beboeraktiviteter 
7. Opgaveliste 
8. Evt. 

 

 

Referat 

Flemming bød vores ny ejendomsleder, Steen Andersen, velkommen til sit første bestyrelsesmøde 

i Søndermarken. 
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1. Drift 

 

a. Status på personalesituationen. 

Der bliver ansat 2 vikarer. Den ene vikar er netop startet og han skal renholde områderne i 

Søndermarken. 

Pr. 1. marts ansættes 2 faste servicemedarbejdere i servicecenter Bettys område. Derefter 

bemandes Søndermarken med 3-4 faste servicemedarbejdere. 

Steen og Maks vil gå i gang med at planlægge arbejdet, så der etableres faste rutiner for 

arbejdet. 

Der er fortsat problemer med renholdelse på området. 

 

b. Opfølgning på økonomi 

Der er nogle problemer for Flemming med løbende at følge med i forbrug i f.t. budget. Det 

skyldes dels nogle regnskabstekniske forhold omkring henlæggelser og dels at Flemming 

ikke har adgang til at se de løbende udgifter helt i dybden i KAB’s regnskabssystem. 

Økonomien tages op hvert kvartal, hvor Flemming beder Steen undersøge evt. OBS-

punkter. Steen skal også selv rejse faresignaler ved evt. merforbrug. Evt. kan Andreas 

Røpke inddrages om 2019 regnskabet. 

I flg. Steen ser økonomien fin ud. 

 

c. Procedure for bestilling pr. rekvisition 

Bestyrelsen skal så vidt muligt undgå at bestille ydelser mm. mod faktura. I stedet udsteder 

Maks rekvisition til leverandøren. Forretningsgangen er, at bestyrelsen anmoder Flemming 

om at kontakte Maks ved indkøb. Det gælder dog ikke mindre indkøb til forbrug, fx til 

møder, hvor debetkortet kan benyttes. 

 

d. Indgåelse og styring af kontrakter 

Bestyrelsen forventer at blive taget med på råd om udbud/indgåelse/forlængelse af 

leverandørkontrakter – i hvert fald ved større beløb eller strategiske samarbejdspartnere. 

Steen gav tilsagn om dette. 

Driften er i gang med at gennemgå leverandørkontrakterne og vil fremover sørge for god 

kontraktstyring. 

 

e. Kontrakt med Securitas 

Der er indgået ny kontrakt med Securitas om rundering i Søndermarken. Maks opdagede, 

at det tidligere firma var gået konkurs og indledte derfor et samarbejde med Securitas. 

Bestyrelsen er dog usikker på, hvad Securitas skal tjekke, da sikkerheden i Søndermarken 

stadig ikke er bragt op på et rimeligt niveau. 

 

f. Parkeringsforhold 

Steen fortæller, at der blevet ryddet op i systemet med P-pladser og slettet ca. 80 uaktuelle 

P-licenser. Steen udleverede en liste over licenser, både til beboere og til firmaer. 

Der er parkering forbudt på ’slangevejen’, da det er en brandvej, men det sker alligevel. P-

vagterne skal have særlig fokus på dette om aftenen. Der er ingen skiltning om brandvej 

ved indkørslen fra Magnoliavej. 

 

g. Elevatorer 

Der er p.t. ikke sikkerhed ved de nyrenoverede elevatorer i parterre, men krav om nøglebrik 
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er ved at blive programmeret i elevatorerne. Der skal også opsættes videoovervågning. 

 

Driften skal udarbejde en nødplan for beboerne, hvis begge elevatorer er ude af drift i en 

blok.  

Der skal sidde et mærke med akutnummeret i alle elevatorer sammen med nummeret til 

OTIS. De direkte nummer til OTIS kan kun benyttes, hvis personer låst inde i elevatoren ved 

driftsstop. 

Der er gjort forsøg på at oprette et nødlager af særligt vigtige elevatorkomponenter. Det er 

dog indtil videre opgivet, da vi pt. har 3 generationer af elevatorer. 

 

I det hele taget er konstant fokus på elevatordriften afgørende vigtig i vores 5 højhuse. 

 

h. Elevatorhærværkssagen 

Bestyrelsen ønsker rådgivning af KAB’s juridiske afdeling. 

 

i. Materielgården 

Leverandøren har lavet check af nøglebrikker og de skulle virke nu. Affaldsbeholderne 

bliver snarest sat indenfor, så forpladsen kan benyttes til cykelparkering i stedet for 

Magnoliahaven. 

 

j. Dørskilte 

Bestyrelsen godkendte navneskilte af aluminium til de nye entredøre. De samme skilte 

bruges andre steder i Betty. Der er plads til tekst i 2 linjer. Bestyrelsen vil gerne se en prøve 

på skriftsnittet. 

 

k. Akuttelefonen 

Flemming fortalte om manglende konfiguration af akuttelefonen på hverdagene mellem jul 

og nytår, hvor kontorerne var lukket. Hvis man ringede til kontorerne i telefontiden, blev 

man automatisk viderestillet til KAB – hvor der også var lukket. Steen ser på sagen og 

sørger for de nødvendige procedureændringer. 

 

l. Driftens rolle i f.h.t. gennemførelse af renoveringen 

Alle beboerrepræsentanter trak sig ud af følgegruppen 10. december 2019. 

Afdelingsbestyrelsen repræsenterer uanset dette stadig beboernes interesser og beder 

derfor Steen være kommunikationskanal til FFB’s ledelse/følgegruppe. Steen påtog sig 

denne opgave. 

 

m. Evt. om drift 

Der har været flere tilfælde, hvor beboerne ikke har kunnet få udleveret alle tre nøgler til 

deres nye entredør. Dette er uacceptabelt og nøglerne skal straks uddeles samme med den 

grønne bestillingsnøgle. 

                                            _________________________ 

 

2. Info fra formanden 

Flemming berettede om følgegruppens afgang. Der er ingen forbindelse imellem 

organisationsbestyrelsen og afdelingsbestyrelsen på nuværende tidspunkt. 
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Liesbeth Wridt har meldt sig klar til igen at indtræde som suppleant. 

 

3. Økonomi 

Flemming har haft problemer med at få udbetalt udlæg, selv om de har været godkendt i KAB 

Finans. Han har flere gange måttet rykke. Rie har ikke haft problemer, men Flemming opfordrer 

til, at man tjekker sin bankkonto for indbetalinger. 

 

4. Julefesten 2019 

Julefesten var en stor succes. Der var ca. 60 voksne og børn og festen blev rost fra alle sider. 

Vi kan lære et par detaljer til 2020-festen, fx skal der købes sodavand i stedet for juice og 

børnegløgg. 

Foreløbig dato for 2020 er 29/11. 

 

5. Udvalgs- og styregruppemøder mv. 

Flemming ønsker, at vi i bestyrelsen holder hinanden orienteret om de møder i FFB/KAB-regi, 

som vi deltager i. Gerne i form af et skriftligt referat (hvis der bliver skrevet et), ellers mundtligt. 

Niels deltager i bestyrelsesseminaret i weekenden d.11/12-01-2020. 

 

6. Nye forslag til beboeraktiviteter 

Februar 2020: Fastelavnsfest 

Maj 2020: Banko 

August 2020: Loppemarked. Evt. i samarbejde med samme beboer som sidste år. 

 

7. Opgavelisten 

Flemming fører listen. Der sættes tovholder på opgaverne på mødet i februar. 

 

8. Eventuelt 

Bodil undersøger, om der kan ydes betaling for brug af egen telefon i bestyrelsens regi. 

Varsling om lukning af bestyrelsesrummet grundet renovering. (3 uger). 

 

 

 

 

 


