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Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

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

 
Afbud fra 

     
Thomas Hay (TH) 

 
Fra KAB / ejendoms-
kontoret 

 
Gert Wegener (GAW) 
  

 
Dagsorden 

 
 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 30. november 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. GAW  

Igangværende og kommende vedligeholdelsesopgaver. 
.Øvrige. 
Budgetopfølgning. 
 

4. Løbende driftschefsager  v.CGR.  

CGR følger op på udestående sager hos forretningsfører/TH 
 

5. .IT-udvalget v. HS. 

Status. Hjemmeside, materiale fra Steen Garset 
  

 
6. Koordinations- og kontaktudvalget .v. CGR. 

Beboerhus.  

Strukturændring på ejendomskontoret 
Oplæg til OB- / repræsentantskabsmøde 27. november 
Emner udenfor referat. 
 

7. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid – kontortid december 
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Referat  
1. Valg af referent:  CGR blev valgt. 

 
2. Referat fra mødet  30. oktober blev godkendt. 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v.GAW 

 
Maling af gelændere ved hoved- og kældertrapper er afsluttet og 
godkendt. Driften foretager årlig gennemgang for vedligeholdelse. 
 
Varmepumpe og lysstyring er etableret i huset ved den gamle 
containerplads. 
 
Beplantning omkring den nye containergård er udført. 
Brønde og drænrør er gennemspulet ved de udsatte blokke. Resultat 
afventes før yderligere aktion. 
 
Problemstillingerne omkring bomme ved stier mod PM & MBA er endnu 
ikke afklaret. Driften kommer med nyt oplæg. 

 
Rørføring i kældergangene er blevet gennemgået for efterisolering. 
 
Budgettet blev gennemgået, uden bemærkninger fra AB 
 
Tilbud på udskiftning af cirkulations pumper er modtaget. Vurdering af el- 

                  besparelse i forhold til investering foretages. 
 

4. Løbende driftssager v. CGR. 
 
Da  TH er langtidssygemeldt er driftschefopgaverne overgået til 
forretningsfører og KABs driftssupport. AB har udarbejdet en 
prioriteringsliste over afdelingens hængepartier. 
 

 Opfølgning på helhedsplan kontakt til Gaihede. 

 Ingeniørvurdering af muligheder for fjernelse  af skillerum i 
boligerne. Opfølgning på beboeransøgninger. 

 Vurdering af muligheder til imødegåelse af indtrængende 
grundvand i kældre. 

 Afklaring af fremtidig garageleje. 

 Udsendelse af revideret skrivelse omkring individuel 
modernisering. 

 Terrasseoverdækning. Anvendelse af træstolper. 

 Opfølgning på markvandring 2014. 

 Opfølgning på rampeprojekt (Beboerhuset). 

 Strategi-,  IT- og Flyttesynsmøde. 

 Øvrige. 
 
CGR holder tæt kontakt med KAB om driftschefbetjeningen. 
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5. IT-udvalget: 

 
Steen Garset arbejder fortsat på udvikling af hjemmesider til afdelingerne 
i HB. 
 

6. Koordinations- og kontaktudvalg v. CGR, VB, HS. 
 
Sagen mod energiselskabet  E.On har ført til et forlig, hvor E.On 
tilbagebetaler 300.000 kr. til Baunevangen.  AB og KAB har vurderet at 
dette var det bedst mulige resultat. Sagen er hermed stoppet. 
 
CGR gennemgik strukturændringerne på ejendomskontoret. Ny driftsleder 
forventes ansat inden årets udgang. 
 
Oplæg til OB- og repræsentantskabsmøde blev gennemgået 
 
Hovedrengøring af Beboerhuset er foretaget. 
 
Situationen omkring driftschefbetjeningen blev behandlet. 
 
Afdelingsmødet er flyttet til 5. marts 2015. 
 

7. Øvrige: 
 
Intet under eventuelt eller rapport fra sidste kontortid. 
Kontortid i december: HS. 
 
 

                      
 

 
Vagn Bille  Henrik Svendsen  Jens Eriksen  Eugen Sølberg 
Carsten Groth-Rasmussen 
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Næste møde 
 

  Forventes torsdag den 8. januar 2015 

 
 

 
 

 


