
Referat af afdelingsbestyrelssmøde Baunevangen tirsdag den 3. april 2018 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

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

 
Afbud fra: 
 

 

 
Fra KAB / drifts-
kontoret 

                                   
Sussi Berger Lægg (SBL). 
Peter Leth-Nissen (PLN). 
Svend Haimann Brunata ( gæst ). 
 

 

Dagsorden 

 

1. Valg af referent . 

 
2. Orientering om oplæg/ tilbud fra Brunata på udskiftning af energimålere 

v. Svend Haimann. 

 

3. Godkendelse af referatet fra sidste møde 27. februar 2018. 

 
4. Velkomst og præsentation af driftschef Peter Leth-Nissen 

 
5. Let anretning. 

 
6. Beslutning : Udskiftning af energimålere. 

Budget 17/18. 

Driften/ håndtering. 

KAB energi, energikonsulent/ håndtering. 
 

7. Løbende sager fra ejendomskontoret ved  SBL. 

Afsluttede, igangværende og planlagte vedligeholdelsesopgaver. 
Aktuelle planer for foråret/sommeren 2018. 
Aktivitetsforslag fra medarbejderne. 
Renovering af hoveddøre/slibning/paneler. 
Opmåling af boliger. 
Endelig pris på udskiftning af defekte køkkenvinduer. 
Endelig pris på udskiftning af faldstammer og stigestrenge i forbindelse med 
individuel modernisering. 
Orientering om ændring af radiator/køkken.  
Lokalisering af ulovlige kattehold / oplæg til behandling i jura.c 
Budgetopfølgning. 
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8. Status LAR projekt. Input fra Morten/Annette. 

 
9. Status på udskiftning af cirkulationspumper. Input fra Jan. 

Energikonsulents gennemgang. 

 
10. Status på projekt bærende skillevægge. Input fra Bo. 

 Tilbagemelding fra Dominia/kommunen. 

 
11. Retningslinjer for opsætning af varmepumpe. 

 
12. Projekt: udskiftning af Velux vinduer, opstart. 

 
13. Projekt: udvidelse af beboerhus, opstart. 

Kontakt til kommunen vedr. byggelinjer. 

 
 

 
14. Orientering IT og hjemmeside vSKS/ HS/ VB. 

 
15. Evaluering af afdelingsmøde marts 2018, samt bestyrelsens konstituering. 

 
 

16. Meddelelser fra formanden/Beboerhuset/Sager udenfor referat/øvrige. 

                   Beboerhuset ved VB. 
                   Status legeplads v.(SR). Nyt tilbud. 
                   Orientering fra OB møde 12. marts HS/JE/CGR. 
                    Beboerhenvendelser. 
                    Øvrige. 
 

17. Eventuelt. 
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Referat: 

 
1. CGR blev valgt som referent. 

 
2. Svend Haimann fra Brunata gennemgik oplæg og tilbud på 

udskiftning af afdelingens energimålere. AB spurgte grundigt ind 
til effektivitet,sikkerhed, aflæsning  og montering. 

 
3. Referatet fra sidste møde 27. februar blev godkendt. 

 
4. Hvidovre Boligselskabs nye driftschef som er tiltrådt 3.april blev 

budt velkommen . Peter gav en kort præsentation af sig selv. 
Baunevangen ser frem til et godt samarbejde med Peter. 
Peter vil de første 4. måneder arbejde 100% for  
HvidovreBoligselskab. 

 
5. ”Let anretning”  OKKK!- Vagn. 

 
6. Efter gennemgang af oplægget fra Brunata, samt en drøftelse 

med KAB energi, besluttede AB at godkende det modtagne tilbud 
fra Brunata. Energiudvalget tager et møde med KAB energi inden 
opstart. Midlerne til projektet er på dette års budget er godkendt 
af afdelingsmødet 
Efter mødet har PLN meldt ud, at han kan stå for 
projektstyringen. 

 
7. SBL orienterede om afsluttede, igangværende og kommende 

vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. 
Planerne for foråret og sommeren følger driftens arbejdsplaner 
for udeområder og beboerservice. 
Driftsopgaver følger langtidsbudgettet og effektueres indenfor 
budgetåret. 
Aktivitetsforslag fra medarbejderne blev drøftet. Det blev 
besluttet at  JE, SR og CGR går en runde, for besigtigelse, med 
Christina. 
PLN følger op på renovering af hoveddøre og køkkenvinduer til 
næste møde. 
Opmåling af boliger til brug ved renovering af flytteboliger, er 
besluttet på sidste OB møde. Til formålet tages midler fra OBs 
arbejdskapital. Igangsættes straks. 
SBL/PLN følger op på prisen på udskiftning af faldstammer og 
stigestrenge ved individuel modernisering. Afklaring til næste 
møde. 
SBL fremsender procedure fraflytnings- og indflytningssyn til AB. 
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SBL fremlagde budgetopfølgningen, som ikke gav anledning 
væsentlige kommentarer Budgettet ser meget fornuftigt ud. 
Da puljen til individuel modernisering er ved at være opbrugt, 
igangsættes den nye straks (vedtaget på afdelingsmødet 3/18. 
Det blev besluttet at driften arbejder på lokalisering af ulovligt 
kattehold i afdelingen. PLN tager kontakt til jura. 
Der afholdes åbent hus i PM 183.Individuel modernisering af 
køkken og bad. 

 
 

8. Der var ikke væsentligt nyt omkring LAR projektet. PLN tager 
kontakt til projektleder for afklaring. 

 
9. Der var intet nyt omkring afdelingens udskiftning af 

cirkulationspumper og serviceeftersyn af units. PLN følger op mpå 
sagen. 

 
10. Der var intet væsentligt nyt omkring projektet 

Bærende/skillevægge. PLN følger op. 
 

11. Retningslinjer for opsættelse af varmepumper skal udarbejdes. 
HS og ES samarbejder med driften om udarbejdelse af 
retningslinjer. PLN kontakter Gidex. 

 
12. Driften PLN/SBL foretager ned indledende øvelser omkring 

opstart af projekt Velux vinduer. 
 

13. Udvidelse af Beboerhuset startes op. PLN kontakter kommunen 
for afklaring af eventuelle byggelinjer.  

 
14. Hjemmesiden har desværre været hacket, hvilket giver problemer 

et stykke tid. Steen Garset arbejder på sagen. 
PLN indkalder til IT møde i driftsfællesskabet. 
Der er modtaget meget fordelagtige tilbud på internet, som 
behandles på det kommende møde. 

 
15. Afdelingsmødet  blev evalueret. 

 
16. CGR/JE/HS  orienterede fra OB mødet 12. marts. Her var specielt        

fokus på KABs tilfredshedsundersøgelse og EU's nye 
persondataforordning. 
Beboerhenvendelse blev behandlet. HS melder tilbage til beboer. 
Hegn ved Beboerhusets rampe påbegyndes i den kommende uge. 
AB godkendte budgettet (76.000 kr.) til udvidelse af legepladsen, 
med redskaber til helt små . SR kommer med endeligt oplæg på 
næste møde. 
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ABs konstituering: 
Formand: CGR. Næstformand/kasserer: HS. 
Udvalg: 
 Økonomi: : CGR, HS og VB. 
 Byg: JE, CGR og VB . 
Energi: ES, VB og CGR. 
IT: HS, VB og HS 
Legeplads: SR. 
 

 
17. Intet under eventuelt 

 
18. Næste møde er udsat til 8. maj. 
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