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Mødedeltagere 
 

   
    Vagn Bille (VB) 
    Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
    Jens Eriksen (JE) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (AML) 
    Henrik Svendsen (HS) 
                                 

 
Afbud fra: 
 

 
Ann-Mari Lundbæk Lauritsen (ALM) 
Johnny Hansen (JH) deltager til kl. ca. 18.00 

 
Fra KAB / drifts-
kontoret 

                                   
Jesper Roland (JR) 
Johnny Hansen (JH). 

 

Dagsorden 

Punkt 5 flyttes til punkt 4 
 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 26. januar 2017. 

 
3. Gennemgang af tilrettet afdelingsbudget 2017/2018 v. JH. 

 
4. Løbende sager fra ejendomskontoret v. JR.. 

Budgetopfølgning. 
                   Igangværende vedligeholdelsesopgaver. 

Planlagte vedligeholdelsesopgaver. 
Asfalt i gårdarealerne. 

                   Status renovering af flyttelejligheder. ABs kommentarer (Besigtiger søndag 26.) 
                   Driftens input til revision af reglementer. 
                   Støjgener i forbindelse med afhentning af husholdningsaffald. 
                   Øvrige. 

 

5. Løbende driftschefsager . v. (JH). 
Gennemgang af løbende driftschef opgaver 
Status på LAR projekt. 
Status håndtag til vinduer. 
Input til revision af reglementer 
Opfølgning på markvandring 2016. 
Beregning af huslejestigning i forbindelse med renovering af flyttelejemål. 
Opfølgning på energirapport. 
Kontrol med og vedligeholdelse af hjertestarter. 
Øvrige. 
 

6. Afdelingsmøde 20. marts v. (alle). 
Input til revision af afdelingens reglementer. 

                   Fordeling af opgaver. 
Beretning. 
Øvrige 
 
.                 
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7. IT_udvalget v. HS. 

Rapport fra IT møde 
 
 
 
 

       

8. AB fælles, samt orientering fra formanden. 
Beboerhuset. 
Evaluering af hjertestarterkursus. 
øvrige 

 
9. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid. Hvem tager kontortid marts. 
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Referat 
 

1. VB blev valgt 
2. Godkendt 
3. Gennemgået og drøftet 
4. Opdatering på jerndrager i vægge. JR følger op og vender tilbage.  

Gennemgang af budget, ingen nævneværdige udsving. Planlagte 
vedligeholdelses opgaver gennemgået. Gennemgang af gård 2 og 3 
gennemgåes inden vinteren 17/18 grundet sne og kulde 
Sat fokus på montering af hegn rundt om den blå havecontainer. Asfalt i 
gårdene bliver gennemgået og mærkes med gult.  
Vi genovervejer fremtidig dagrenovationsløsning og hører kommunen om 
en bedre løsning. 
Status på renovering af flyttelejligheder, de bliver afleveret i morgen. 
Støj i forbindelse med afhentning af dagrenovation, Hvidovre Kommune 
regelsæt er start tid kl. 0600. 

 
 
5. Status på LAR projekt: god dialog med Hvidovre Kommune, oplæg regnes    
færdig i løbet af sommeren. 
Status til håndtag på køkkenvinduer, mulig løsning venter, vi afventer pris. 
Vedligeholdelse af hjerterstarter, vigtigt med en intern procedure for check af 
hjertestarter, henvendelse til leverandør ang. varmelegeme i hjertestarter 
boksen. 
JR tager kontakt til leverandør.  
Revision af reglementer: Drøftelse om forslag til ændringer 
Status på markvandring: Drøftede af udkast af brev til beboere  
Energirapport blev drøftet, der er kommet ny Energimedarbejder og han har 
gennemgået vores varmesystem, umiddelbart ingen større bemærkninger, 
nyt møde med Energimedarbejder vil blive arrangerede 
 
6. gennemgang af afdelingsmødet og hvordan det skal forløbe 
 
7. haft møde med KAB medarbejder ang løsninger for Bredbånd og Tv. IT 
udvalget arbejder videre.      
 
8. ikke noget til referat 
 
 

  

 

 


