
Bestyrelsesmøde torsdag den 23. april 2015 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

 

   Vagn Bille (VB) 
    Carsten Groth-Rasmussen (CGR) 
    Henrik Svendsen (HS) 
    Jens Eriksen (JE) 
    Eugen Søberg (ES) 
    Ann- Mari L. Lauritsen (AML). 
  

 
Afbud fra 

 
   Søren Martinussen 

 
Fra KAB / ejd.kontor 

 
  Jesper Roland (JR). 
 

 
Dagsorden 

 
1. Valg af referent. 

 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 26. marts. 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. JR. 

                 Igangværende og kommende vedligeholdelsesopgaver/status. 
                 Statue over igangværende gennemgang af afdelingens lejemål. 
                 Oplæg til trappe/rampe. 
                 Budgetopfølgning. 
 

4. Løbende driftschefsager  v.JR . 

JR indhenter info. fra SM. 
Gamle sager afventer ny driftschef. 
Status bærende skillerum. 
 

5. IT-udvalget v. HS/CGR/VB. 

                 Status. Hjemmeside. 
  

6. Meddelelser fra formanden v. CGR. 

Beboerhus. v. alle 

        Status Gaihede. 
         Information om ny driftschef. 
         Orientering om kundechefsituationen. 

                 Oplæg til OB- møde 30. april. 
                 Status garager og carporte. Mødeplanlægning. 
                 Udvalgsposter. 
                 Emner udenfor referat. 

 
7. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid – kontortid maj. 
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1.    HS blev valgt til referent. 
 
2.    Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 26. marts blev godkendt. 
 
3/4 Løbende driftsager fra ejendomskontoret.      
 

 JM startede med at orienterer om budget/økonomi. På nuværende 
tidspunkt af året, har der været budgetteret med et forbrug på ca. 83%, 
men det er ”kun” realiseret med knap 50%.  

 Bomme ved stierne er færdige. Der mangler dog enkelte nye bolte. 

 Sikkerhed af garager ordnet og gennemgået. Beklædningen på enkelt porte 
skal udskiftes pga. knaster i beklædningen. 

 Boliggennemgang. Beboere varslet og p.t. ca. 75% besigtiget. Personalet 
blev positivt mødt og fik generelt et godt ”billede” af boligerne. 
Fugtmålinger på gulve målt til ml. 25-68% - årsagen kendes ikke med 
sikkerhed, og det anbefales at fagmand kigger på gulvet senere når alle 
boliger er gennemgået. 

 Huslejen for garager/carporte er et stort rod fra KABs side. P.g.a. dette rod 
vil KAB gerne lave nye kontrakter u/b. Bestyrelsen skal komme med oplæg 
til priser m.v. De besluttede priser skal endelig vedtages på næste 
afdelingsmøde. 
Oplæg laves af HS/AML til næste bestyrelsesmøde. JR får vores svar og 
afleverer dette til huslejeafdelingen.  
 

Kommende arbejder. 
 

 Kælder- og hovedtrapper kræver mindre reperationer. Murer indkaldes af 
JR. 

 Rullegræs i gård 3 ud for tørregård. 

 JR laver udbudsmateriale for udskiftning af vindskeder til kommende 
driftsår. 

 Arbejde over sommer 2015. Præstemosen mangler færdiggørelse, bl.a. 
maling af carport og plankeværk. 

 JR ansøger om person som er i jobtræning. Disse skal kunne hjælpe til med 
bl.a. maling/græsslåning. Måtte der være problemer ”handler” JR derefter. 

 Flisearbejde omkring husholdningscontainere bliver planlagt færdigt over 
sommeren. 

 Rampe ved beboerhuset. JR havde lavet et oplæg til dette, men desværre 
kunne denne løsning ikke lade sig gøre. Alle var enige om, at forsøge at 
tænke på andre muligheder. 

 JR havde ingen information med fra Søren. 

 Ingen ny status på bærende skillevægge. 
 

5. Info fra IT-udvalg. 
 

 Hjemmeside OK. VB og CGR bliver undervist snarest ! 

 IT-udvalgsmøder imødeses. Der har ikke være afholdt møder de seneste år. 
Dette tages op med den nye driftschef. 
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 Pris for info-kanal (lokal) fra YouSee. Muligheder og pris undersøges af HS. 
 
6. Info fra formanden. 
 

 Gailhede. Der er ikke foretaget noget i denne sag. Dette skyldes den 
mangledne driftschef. 

 Ny driftschef – Johnny Hansen starter 1/5-2015. Han er p.t. konsulent for 
KAB (Bolig +) 

 Vores kundechef John Gilbert er stadig sygemeldt p.g.a. operation – Marie 
Louise Bruun er vikar i sygeperioden. 

 Info omkring det forestående Org.  møde den 30. april 2015 
 
Udvalgsposter blev fordelt som følgende 

 Økonomiudvalg – AML+H+CGR 

 IT-udvalg – HS+ES+VB 

 Beboerhus udvalg -  CGR+HS+JE 
 
Rita Sjøberg som de forgående år har arrangeret vores sommertur kom forbi. Hun 
havde lavet et oplæg til dette års tur. 
Det bliver den 11. august 2015, hvor turen går til Baadfarten ved Kgs. Lyngby. Her 
vil der være en sejltur inden turen derefter går til BAKKEN, hvor der vil være 
middag m.m. 
Der vil være plads til 47 personer og der vil være en egenbetaling på kr. 100,-. 
Bestyrelsen valgte uden tøven Ritas oplæg, og der vil snarest komme info til 
beboerne. 
 

7 JE tager kontortiden i maj 2015 
 

 
 

 
 

 

 


