
Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 25. september 2014 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

    
    Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
     Vagn Bille(VB)  
     Eugen Sølberg (ES) 
     Henrik Svendsen (HS) 
     Jens Eriksen (JE) 
 
     
                                 

 
Afbud fra 

     
 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Gerd Wegener (GAW) 
Thomas Hay (TH) 

 
Dagsorden 

 

Markvandring 2014 
 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 21. august. 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. GAW. 

Opfølgning på sager fra sidste referat. 
Samarbejde med arbejdsformidlingen 
Beboerinformation. 
Energirapport  
Energiforbrug i garage ved gl. affaldsgård 
Øvrige. 
Budgetopfølgning. 
 
 

4. Løbende driftschefsager  v.TH. 
Gennemgang af revideret aktionsliste. 
Opfølgning på sager fra sidste referat. 
Div. udlejning 

 
                   

5. Energiudvalget v. CGR 
Status. 

, 

6. IT-udvalget v. HS/CGR 

        Status  
        Organisationens hjemmesideudvalg  
          

7.    Koordinations- og kontaktudvalget .v. CGR. HS. VB. 
        Beboerhuset 
        Div. udenfor referat.  
        Orientering fra driftsmøde og OB møde 
        Dato og sted for afdelingsmødet marts 2015 
        Eventuelt – næste kontortid rapport fra sidste kontortid  
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Referat 

 
 

 Markvandring 2014. 
Deltagere: alle. 
Referat ved TH. 
 

 
1. Valg af referent. 

  VB blev valgt 
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 21. august. 
 Underskrevet og godkendt 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. GAW. 

 
 

Opfølgning på sager fra sidste referat. 
 
Opsætning af bomme påbegyndes indenfor 14 dage. 
Arbejdet med opretning af fliser ved kældertrapper fortsætter. 
Grøntcontaineren er nu vendt og med hældning, så vand kan løbe fra. 
Maling af gelænder fortsætter. Forventes afsluttet ultimo 14. 
 
Samarbejde med arbejdsformidlignen 
 Den sidste mand fra jobcenter er pt. syg, GAW har en fin kontakt til Jobcenteret 
 
Beboerinformation. 
 Ser på løsninger med id-kort til driftspersonalet.  Specielt midlertidige ansatte. 
 
Energirapport  
 Gennemgået, Ingen bemærkninger. 
 
 Energiforbrug i garage ved gl. affaldsgård. 
Grundet stort elforbrug, har bestyrelsen besluttet, at der bliver indkøbt og 
monteret en  varmepumpe til garage i stedet for el radiator og at der i 
vinterperiode er max 8 grader.        
 
 Øvrige. 
  Der lægges græs på hele arealet mellem de 2 kældertrapper, i gård 3, mellem     
197-199, som et forsøg. 
 Der bliver lagt dræn og opsat fugtspærring ved kældertrapper i forbindelse med 
renovering. Også dette som forsøg på en  effektiv fugtsikring af kældertrapperne 
 

Budgetopfølgning. 
Gennemgået, ingen bemærkninger. 
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Oversigt over planlagte aktiviteter og økonomi, til næste møde. 
 
 

4. Løbende driftschefsager  v.TH. 
 

Den reviderede aktionsliste blev gennemgået. 
 
Opfølgning på sager fra sidste referat: 
 
Priser og modeller på rampe til beboerhuset blev drøftet. TH. finder billigere 
muligheder. 
 
Bestyrelsen spurgte ind til teksten i oplæg til beboerskrivelse omkring individuel 
modernisering. Hvad menes med at tilskud fra Landsbyggefonden kun gælder for 
de første 13, som tilslutter sig? TH. undersøger og vender tilbage. 
 
JE. fremlagde alternativt tilbud på rapport omkring fjernelse af bærende vægge i 
boligerne. Med udgangspunkt i de modtagne tilbud, arbejder TH. videre med 
sagen. 
 
Gennemgang af boliger af Gaihede bliver foretaget den 23/10 og endelig rapport 
forventes afsluttet ultimo november. Dette som oplæg til helhedsplan. 
 
TH følger op på rapport fra byggeskadeforsikringen i forhold til Miljøkoncept 
(Affaldsprojekt). 
 
Udarbejde en afkrydsningsliste, som gårdmænd kan lægge i postkassen, når der er 
brug for oprydning langs stier o.l.. Også fokus på opfølgning på skrivelser. 
 
Varmeunits skilles ad næste gang der er flyttebolig, for at få et fingerpeg på 
tilstand. 
 
TH. rykker straks Alex Rytt for EON sagen. 
 
Der er fortsat stor uklarhed omkring udlejning af garager og carporte. TH. sørger 
for afklaring til næste møde. 
 
 

5.  Energiudvalget v. CGR 

 

Status. 
, 

6. IT-udvalget v. HS/CGR 

  Status  
   Udvalget orienteret om arbejdet med hjemmesiden. 
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7.    Koordinations- og kontaktudvalget. v. CGR. HS. VB. 
 

 Tur til Orø gik rigtig godt, der var god stemning og højt humør. 
 
 AB besluttede at udskifte komfur og køleskab, samt opsætte en ekstra ovn i 
beboerhusets køkken. Udskiftningen foretages straks. 
                   

 Div. udenfor referat. 
 
 Orientering fra driftsmøde  møde ved CGR. 
 

 Afdelingsmødet 2015 afholdes i Magistergården ved Hvidovre kirke. 12. Marts 
2015.  Leje kr. 1000. Der er plads til 100 personer. 
 

        Eventuelt – næste kontortid rapport fra sidste kontortid. 
  

Eventuelt : intet. Rapport fra sidste kontortid: intet 
Kontortid i oktober: ES & CGR. 

 
 
 

 
 
  

                        

  

Næste møde 
 

30. oktober 2014  

 , 
 

 
 

 

 

Referat Godkendt ved afdelingsbestyrelsesmøde den 30/10-2014 

Underskrevet: 

 

Carsten Groth Rasmussen 

Henrik Svendsen 

Vagn Bille 

Jens Eriksen 

Eugen Sølberg 


