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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) 
    Simon Roliggaard (SR) 
                                 

 
Afbud fra: 
 

     Jens Eriksen 
     Ann-Mari Lundbæk Lauritsen 
     Simon Roliggaard. 

 
Fra KAB / drifts-
kontoret 

Peter Leth-Nissen (PLN) 
Brian Ludvigsen (BL) 
 

 

Dagsorden 

1. Valg af referent . 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 7. maj. 
 

3. Let anretning ES. 
 

4. Løbende sager fra ejendomskontoret v. BL. 
Budgetopfølgning. Materiale fremsendes. 
Aktivitetsplan. (fremsendes). 
Status: Arbejdsplaner og årshjul 
Status: Brunata. Færdiggørelse og beboer App. 
Status: Renovering af køkken og bad. 
Evaluering af udlicitering og beboerservice. 
Problemstillinger omkring etablering af varmepumper. 
Legepladsen/gynger 

                 Øvrige 
 

5. Løbende driftschefopgaver v. (PLN). 
Status: Kloakrenovering. Resultat af miniudbud. 
Status: Boligopmålinger til fremtidige syn. 
Status: Kompensation, Brunata 
Status: Kommunens tilbagemelding på udsat beliggenhed. 
OB mødets beslutning vedr. ændringer i HBs/Baunevangens fremtidige 
driftsadministration. Aktionsplan. 
Dispensationsansøgning til kommunen for nye anvisningsregler. 

 
6. Orientering om hjemmesiden v. (VB). 

 
7. Orientering fra IT-udvalget v. (HS,ES,VB). 

Status Park Net. 
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Orientering fra formanden / Beboerhuset. 
Referat fra sidste drifts- og OB møde. 
 

  

 
  

  

 
 

Referat 
 

1. VB blev valgt 
2. Blev godkendt, en opfordring til at få sendt referat hurtigt 
3. Spisning  
4. Budgettet holder indtil videre.  

Fokus på at konti postere rigtigt første gang. 
Status på Brunata, 2 beboere kunne man ikke få fat på, man varsler endnu 
engang. Vi følger op på at der efterisoleres og at der ikke hænger ledninger 
etc.  
Info om beboer app fra Brunata udsendes når projektet er færdig 

• Vi har en dialog med KAB energi omkring fejl på vandmålinger. Vi afventer 
svar fra KAB Energi 

• Alle Franske altaner på gavle er malet færdig 
• Tagrender er renset. De fremsender en rapport om udfordringer 
• Garage stykket i gård 5 har fået skiftet tagpap 
• Flyttelejlighederne P51 og P89 får renoveret badeværelser, 2 forskellige 

firmaer laver hver deres og evalueres efterfølgende. 
• Udlicitering kører som det skal, hvis der har været små begynderfejl, rettes 

det hurtigt. Fint! 
• Revidering af vejledning af varmepumpe vejledning 
• Gynger på legeplads er godkendt, dog skal faldunderlag løftes med 20-30 

cm, det bliver udført inden længe. Gynger opsættes igen. 
  

5. Den 26. juni får AB priser og tidsplanen på fornyelsesplanen på kloakdelen. 
AB tales ved umiddelbart efter for at beslutte. 

• Boligopmåling opstart den 2/9. 
• Brunata kompensation afviser AB tilbud om kr. 50000, men tilbyder 

afdelingen kr. 5000. vi anbefaler KAB at man ikke anbefaler Brunata som 
samarbejdspartner pga. den måde de arbejder på. AB regner med en 
tilbagemelding fra KAB ang. dette. 

• Driftschef opgaven nedsættes til 30%, i stedet ansættes en kontorassistent 
som skal frigøre tid til Driftslederen. Der bliver slået en stilling op internt i 
første omgang. 

• Baunevangen søger dispensation hos kommunen vedrørende nye 
anvisningsregler 

  
   6. 
           Hjemmesiden kører igen, der mangler personale data opdatering og andre          
småting.  
  

7. Indtil videre fungerer det fint. Nogle har oplevet udfald, det tager vi op med 
Parknet om der er en forklaring på det. 

8. Orientering fra OB møde 
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• Kommunen har sagt nej igen, da det går i mod principperne i lokalplanen 
• Ændring i udlejning af garage og carporte. 

Hvis man ønsker at bytte carport eller garage, kommer man foran i køen 

• Rita har arrangeret en sommerudflugt. Der kommer et skriv ud til alle 
beboere. 
 

  

 

 


