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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

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

 
Afbud fra 

   
    

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

  
    Anders Brøgger (AB) 
    Brian Ludvigsen (BRI) 
  

Dagsorden 1. Valg af referent.  
2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
3. Status på kloak-, gård- og affaldsprojekt.  
4. Gennemgang af budget 21/22. 
5. Løbende sager fra ejendomskontoret. 

• Budgetopfølgning. (fremsendes) 

• Igangværende vedligeholdelsesopgaver. (fremsendes) 

• Planlagte vedligeholdelsesopgaver. (fremsendes) 

• Beboernes affaldshåndtering 

• Vedligeholdelse af nye hoveddøre 

• Status kældertrapper 

• Status ny kontormedarbejder. 

• Status ansættelse af ny servicemedarbejder. 

• Øvrige 
6. Løbende orientering fra kundechef (materiale fremsendes) 

• Håndtering af voldsomme prisstigninger på affaldshåndtering. 

• Styringsdialogmøde med Hvidovre Kommune. 

• Status på kommunens puljegodkendelse. 

• Status på dispensation ”Ekstern” venteliste. 

• Håndtering af afdelingsmøde 2021.  

• Forsikringstilbud. 

• Evaluering af opstarten på kunde-/driftscheffunktionen. 
7. Orientering fra Byggeudvalget (JE og CGR) 
8. IT udvalget (HS, VB og ES) 

• Status 
9. AB fælles, samt orientering fra formanden. 

• Beboerhuset (VB) 

• Orientering om driftsfællesskabets møde. 

• Status fælleshus. 

• Øvrige 
10. Eventuelt.  
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Referat 
 

 

1. HS blev valgt til referent. 
 

2. Referat fra bestyrelsesmøde den 10/11-2020 blev godkendt. 
 
Anders præsenterede sig selv for bestyrelsen. 
 

3. Naja fraværende – CGR orienterede. Kloakker nu fotograferet. 
Generelt OK kloakker – enkelte forsikringssager. Domenia / Naja 
arbejder godt videre. Omkring projektet gård/affald er der ikke sket 
så meget. Møde med byggeudvalg, ejendomskontor og Domenia i 
næste uge. 
 

4. Budget 21/22. Alle har modtaget dette. Godkendt pr mail af 
bestyrelsen og senere af OB. Stigning på ca 1,9%. Stor stigning af 
renovationen – ca dobbelt op. Dette rejses der fra bestyrelsen 
spørgsmål ved! 

 
 

5. Lbn. Sager fra ejendomskontor. 
Budgetopfølgning ved BRI. Gennemgang af konto 115 / 116. Enkelte 
konti nærstuderet.  
Stor overskridelse ifm. Renovering af hoveddøre (en dør koster ca kr. 
13.000,-.) 
CGR spurgte ind til efter at der nu var gået 75% af året og der kun var 
forbrugt ca. 55%. Ligeledes var flere konti endnu ikke brugt. BRI 
orienterede om at der bla var sat penge af til postkasser. Men da 
afdelingsmødet ikke kunne afholdes (CORONA) kunne dette ikke 
godkendes. 
De nye hoveddøre skal vedligeholdes af IGOLO (PM 69) Han sørger 
for en let slibning og olie. 
Der er lagt rullegræs i gård 2 ved tørregård. Dette er rigtig pænt og 
fremover vil der blive lagt græs hvor der laves kældertrapper. 
Huller i vægge i den ”fælles” kældergang lavet. 
Sikkerhedsservice på alle trailere udført. 
CTS styring er færdiginstalleret og virker. 
 
Beboer affaldshåndtering. Der skal laves en kampagne / banner om 
bla at slå papkasser sammen, – følges op med skriv. AB vender 
tilbage med input fra KAB. 
 
Kældertrapper. Domenia gennemgår i uge 15 trapperne og vender 
tilbage pga rust på liste. Hældning er måske også et problem flere 
steder, CGR havde konstateret fugt inde på trinnene. 
Byggeudvalget vil gerne ”hæftes” på mødet med Domenia, - få evt en 
syn og skøns mand. 
 
Ny medarbejder. Annette – rigtig dygtig !! 
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Ansættelse af ny servicemedarbejder. Torben 54 år. Elektrikker af 
uddannelse. Starter 1/5-21. Den 1/10-21 stopper Jørgen. 
 
Der er af flere beboere gjort opmærksom på hold af kat. Konkret er 
der udleveret billeder af kat som går ind i konkret ejendom. BRI har 
modtaget billeder og vil tage affærer. 
 
Skrivelse omkring adfærd i haverne omdeles (trampolin, skrig mm) 
Mailes ud af BRI og godkendes efterfølgende. 
 

6. Orientering fra kundechef. 
Affaldspriser tjekkes indenfor KAB og andre afdelinger i 2650. Vi 
sorterer ikke i 7 retninger, - AB følger op! 
Styringsdialogmøde i maj 21 såfremt det ikke udskydes igen pga 
CORONA. 
Pulje til indvendig vedligeholdelse godkendt i kommunen dd. 
Problematikken omkring ekstern venteliste på kommunalt møde i 
april/maj. 
Baunevangens afdelingsmøde udsat indtil videre. 
Forsikringstilbud. KAB/Baunevangen er pt i udbud. Såfremt der 
accepteres en lidt større selvrisiko er muligheden bedre for en god 
præmie. Vi har valgt 10% i selvrisiko.  
 

7. Orientering fra byggeudvalg. Flere flytteboliger lavet OK, dog er PM 
121 dårligt malet, - meget skal laves om. 
Standard i PM 17 FLOT!!! 
 

8. IT mødet i år afventer en mere CORONA fri verden.  En fast årlig dato 
i efteråret skal findes. 
 

9. Beboerhus. Der er opsat TV og der bliver malet på tv-væggen. 
Udlejning er pt stoppet – flere henvendelser fra beboerne. 
Bookningssystemet til beboerhuset fungerer igen efter opdatering. 
Driftsfællesskabsmøde afholdt, hvor de hilste på Anders (AB) 
Status fælleshus – møde den 22/3-21. 
Det er med bekymring at umiddelbart ikke er helt styr på 
genudlejning af lejemål – garager opsagt i flere måneder uden de 
bliver genudlejet. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


