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Referat fra møde i afdelingsbestyrelsen d. 11. februar 2020 kl. 16.00 i bestyrelseslokalet 

Afdelingsbestyrelsen 

Flemming Nielsen Formand (referent) 

Sanne Flex  Næstformand 

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) 

Maks Jørgensen Ejendomsmester (deltog under punkt 1) 

Dagsorden 

1. Drift 
a. Tilstanden på fællesarealer 
b. Personalesituationen 
c. Nyt køkken betalt over huslejen 
d. Indgåelse og styring af kontrakter 
e. Parkeringsforhold 
f. Elevatorer 
g. Elevatorhærværkssagen 
h. Entredøre, nøgler og dørklokker 
i. Kommunikation 
j. Prøvelejligheder 
k. PC-udrustning i bestyrelseslokalet 
l. ’Mig og min bolig’ 
m. Evt. om drift. 

2. Info fra formanden 
3. Udvalgs- og styregruppemøder 
4. Foreslåede beboeraktiviteter 

a. Genåbning og drift af beboercafeen 
b. Fastelavn 
c. Banko 
d. Loppemarked 
e. Julefest 

5. Opdatering af husorden 
6. Opgaveliste 
7. Renoveringen 
8. Nyhedsbrev 
9. Evt. 



 

Side 2 af 4 
 

 

 

Referat 

1. Drift 

 

a. Tilstanden på fællesarealer 

Der blev udtrykt stor tilfredshed med renholdelsen på udendørs fællesarealer, efter 

at der har været en vikar (Per) på opgaven siden begyndelsen af januar 

 

b. Status på personalesituationen 

Per er sammen med Stefan blevet fastansat fra 1. marts. De to udgør sammen med 

Niklas og Esben det faste team af servicemedarbejdere i Søndermarken, som dog 

også har nogle opgaver i de nærliggende afdelinger. 

John bliver ny ekstra beboerkoordinator fra 1. marts og skal sammen med Lovisa 

styrke funktionen. Bestyrelsen ønsker nærmere information om, hvordan den 

udvidede funktion kommer til at fungere i praksis (hvem får ansvar for hvad) og at se 

de opgavebeskrivelser, som Steen er ved at udarbejde. Hvilken betydning får det for 

beboerne? 

 

c. Nyt køkken betalt over huslejen 

Der kan i øjeblikket ikke laves køkkener over huslejen, da der ikke bliver frigivet 

penge til det. Bestyrelsen ønsker en nærmere forklaring på fra driften på, hvorfor de 

såkaldte ’puljer’ til køkkenmodernisering ikke retableres. 

 

d. Indgåelse og styring af kontrakter 

Driften er i gang med at gennemgå leverandørkontrakterne. Bestyrelsen tages med 

på råd om udbud/indgåelse/forlængelse af leverandørkontrakter – i hvert fald ved 

større beløb eller strategiske samarbejdspartnere. Hvilke kontrakter er nær udløb? 

 

e. Parkeringsforhold 

Steen bekræfter, at firmaet tjekker områderne 2 gange i døgnet også i weekenderne 

og også om aftenen. Bestyrelsen ønsker særligt fokus på Slangevejen, bl.a. skal der 

opsættes et officielt skilt med ’Brandvej Parkering forbudt’ ved indkørslen fra 

Magnoliavej. 

 

f. Elevatorer 

Det bliver oplyst, at responstiden i følge kontrakten med Otis er på 30 minutter ved 

indespærring af person i elevatoren. Der kan pålægges bod pr. minut, hvis 

responstiden overskrider 45 minutter. 

Hvilke foranstaltninger skal iværksættes, hvis begge elevatorer i længere tid er ude 

af drift i samme blok? Hvem skal informeres (fx Kommunen). Bestyrelsen ønsker, at 

driften udarbejder plan for dette tilfælde. 

Steen oplyser, at videoovervågning er ved at blive etableret i de nyrenoverede 

elevatorer. 
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g. Elevatorhærværkssagen 

Bestyrelsen afventer stadig, at Driften sørger for rådgivning fra KAB’s juridiske 

afdeling. Kvarterhuset kan også inddrages 

 

h. Entredøre, nøgler og dørklokker 

Montering af dørklokker: Der er stadig intet sket. Bestyrelsen opfordrer igen driften 

til at få monteret trykknap og klokke hos beboerne i blok 5. (Det er sket for længst i 

de øvrige blokke). Der skal udsendes information. 

Udlevering af alle nøgler til de beboere, der har fået monteret ny entredør: Dette er 

stadig ikke sket. Bestyrelsen gør opmærksom på, at det ikke er lovligt at 

tilbageholde nøgler, medmindre beboerne har givet tilsagn. Driften ønsker, at 

Flemming deltager i et møde med Lovisa om denne sag. 

 

i. Kommunikation 

Beboerne skal opfordres til at bruge vores hjemmeside www.soendermarken.dk til 

at søge de informationer, de ønsker. Det er ikke muligt at udsende alle detaljerede 

oplysninger på papir. Flemming fortæller, at der ligger rigtigt meget ajourført 

information om bebyggelsen, som driften kan henvise til i det daglige. Driften skal 

bidrage med info på hjemmesiden. 

Desværre har den ny følgegruppe/KAB fortsat ikke sendt info til beboerne om 

renoveringen. Dele af kommunikationen med FFB’s ledelse/følgegruppe bliver 

tilgængelig på hjemmesiden. 

 

j. Prøvelejligheder 

Der har i adskillige år været 2 prøvelejligheder til rådighed for renoveringen med 

massivt huslejetab til følge. Vi ønsker begge lejligheder udlejet asap. (Der foreligger 

vist aftale om tilbageflytning for den ene, men så må det ske nu). 

Lejlighederne er desværre aldrig blevet brugt efter hensigten. Bestyrelsen ønsker 

en beregning af huslejetabet. 

 

k. PC-udrustning i bestyrelseslokalet 

Bestyrelsen ønsker oplyst, om vi betaler leje af udstyret. Det bliver ikke brugt. 

 

l. ’Mig og min bolig’ 

Driften bedes forholde sig til, om det er en god ide at arrangere en ’App-dag’, hvor vi 

tilbyder beboerne hjælp til at komme på app’en og betjene den. Det kræver assistance fra 

driften. 

 

m. Evt. om drift. 

- 

 

_________________________ 

 

2. Info fra formanden 

Flemming informerer om regler for godtgørelse af telefonudgifter. Bestyrelsen beslutter 

herefter, at vi ikke går videre med dette. 

Bestyrelsen besluttede, at deltagerne til kommende repræsentantskabsmøde er lig med 

http://www.soendermarken.dk/


 

Side 4 af 4 
 

afdelingsbestyrelsen med suppleanter. 

 

3. Udvalgs- og styregruppemøder mv. 

Sanne har været til møde i FFB’s udvalg for drift. Bodil, Lise og Flemming har været til 

styregruppemøde i Den Sociale Helhedsplan. Niels, Sanne og Flemming har været på 

afdelingsbestyrelsesseminar. 

 

4. Forslåede beboeraktiviteter 

a. Genåbning og drift af Dialogcafeen onsdage fra 15-18. Der skal opsættes opslag på 

opslagstavlerne. 

Rie og Liesbeth er på opgaven. De ønsker indkøbt forskelligt til lokalet, bl.a. ny 

belysning. Rie og Liesbeth skal aflevere en oversigt til godkendelse i bestyrelsen 

over indkøbene med omkostninger, før der købes ind. 

b. Fastelavnsfest udskydes til næste år 

c. Banko bliver afholdt i Kvarterhuset i maj. Der bliver foreslået nogle datoer, men det 

skal undersøges, om der er ledigt. Flemming undersøger datoer og opdaterer 

skrivelse om sponsorgaver. 

d. Loppemarked: Bodil er på opgaven. Det skal bl.a. undersøges, om arrangementet 

kan ske i samarbejde med beboerinitiativet fra sidste år. 

e. Julefest: Vi booker den samme julefamilie, som vi havde i julen 2019. 

 

5. Opdatering af husorden 

Sanne er i gang med arbejdet. 

 

6. Opgavelisten 

Listen gennemgås på martsmødet. 

 

7. Renoveringen 

Den uholdbare situation drøftes. 

 

8. Nyhedsbrev 

Flemming forelagde udkast til nyhedsbrevet, som bestyrelsen godkendte. Det bliver printet 

til uddeling d. 13. februar. 

 

9. Evt. 

- 

 

 

 

 

 


