
Bestyrelsesmøde torsdag den 24. september 2015 
 

Baunevangens afdelingsbestyrelse Side 1 
 

 
Mødedeltagere 
 

 

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

 
Afbud fra 

 
    Jens Eriksen (JE) 

 
Fra KAB / ejd.kontor 

 
    Jesper Roland (JR). 
    Johnny Hansen (JH) 
 

 

Dagsorden 

 

Markvandring: 
Udearealer: Gårde. Stier, beplantning , haver og udhuse. 
Bygninger, trapper ,  kældre, carporte , garager og kælder pm 171. 
Referat: JH. 

 
1. Valg af referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 27. august. 

 
3. Løbende sager fra ejendomskontoret v. JR 

                 Igangværende og kommende vedligeholdelsesopgaver/status. 
                 Renovering af flyttelejligheder / status. V. JR & JH. 
                 Informationsmateriale til indflyttere. Gennemgang af eksisterende materiale. 
                 Budgetopfølgning. 
 

4. Løbende driftschefsager  v.JH . 
Aktionsliste med løbende driftsprojekter (som tidligere). 
Afklaring af problemstillinger omkring individuel modernisering (aftræk). 
Regler for løsøreaftaler gældende for Baunevangen. 
Gennemgang af udsendte materiale for individuel modernisering. 
Garager og carporte. Opfølgning på tidligere oplæg. 

5.  

.IT-udvalget v. HS/CGR. 
                 Status. Hjemmeside. 

 Markedssituationen for internet. 
 

6. AB fælles, samt orientering fra formanden. 
Beboerhus. div. vedligeholdelse. 
Orientering fra OB møde torsdag den 10. september. 
Driftsfællesskabet. 
Nedsættelse af renoveringsudvalg. (køkkener og badeværelser). 

                Behandling af beboer henvendelser. 
                Emner udenfor referat. 

 

7. Eventuelt & rapport fra sidste kontortid – kontortid oktober. 
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1.    HS blev valgt til referent. 
 
2.    Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 27. august blev godkendt. 
 
3.    Løbende sager fra ejendomskontor v. JR 
 

 JR oplyste at malerarbejdet ”kører” rigtig godt, og mange opgaver var 
færdig. Dette arbejde fortsættes så lang tid vejret tillader. 

 Økonomien til renovering af flytteboliger er steget.Dette skyldes at der har 
været en del flytninger, hvor fraflytter har boet der mange år, og derfor 
trænger boligen til stor renovering. CGR spurgte til en sammenligning fra 
tidligere år, - dette er ikke noget problem iflg. JR. 

 Flere posteringsposter er brugt meget, dette skyldes bl.a. reservering af 
midler samt forbrug til bl.a. servicekontrakter. 

 Skorstenene ordnet over de næste 3 år – berørte beboere vil blive varslet. 
Disse er prioriteret ! – bestyrelsen stiller spørgsmål til denne prioritering. 
Ligeledes skal det undersøges om der skal være en sten for skorsten, 
såfremt den ikke længere bruges. 

 Muren starter i uge 42 (bl.a. hoved- og kældertrapper). 

 Som forsøg vil der i flytteboligerne PM 111 og 163  blive udskiftet vand, el, 
varme og afløbs samt renovering af badeværelse. I den forbindelse er det 
aftalt, at der oprettes en følgegruppe i bestyelsen. Denne består af CGR, ES 
og JE. 

 
4.    Løbende driftschefsager v. JH      

 

 I forbindelse med fraflytning er der lavet et skriv omkring overdragelse af 
løsøre mellem fra- og indflytter. Disse regler blev gennemgået, således at 
alle har den samme fortolkning af muligheden. 

 Evt. problemstilling til aftræk ifm emhætte blev drøftet. JH vil undersøge 
om det er muligt at tilslutte en emhætte til eksisterende aftræk i loftet, 
eller om det vil påvirke udluftningen i boligen. 

 Begrebet aktionslister blev gennemgået. Hvad skal den/de indeholde og 
hvor mange ”små” må/skal sagerne være. JH laver til næste møde en 
opdateret liste. 

 Udsendt materiale  for individuel modernisering drøftet og godkendt. 

 JR oplyste at nogle af bebyggelsen vekslerer er gennemgået og en (VRK) 
føler er defekt i 75% af det gennemgåede. I forbindelse med vekslere blev 
det aftalt at JR indhenter tilbud på udskiftning af cirkulationspumper og 
evt. et serviceoplæg. 

 
5.     IT-udvalg 
 

 Oplyste at der i oktober/november ville blive afholdt et møde med ”vores” 
konsulent fra YouSee.  
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6.     Generel orientering fra formand 
 

 Vedligeholdelse af beboerhus fungerer fint. VB skal gennemgå evt. løse 
lister og andre defekter. 

 CGR orienterede fra OB 

 Beboerhenvendelse omkring skraldeanhænger. Det blev foreslået at 
placering for anhænger blev aflukket, således at børn m.fl. ikke kan 
lege/rode i denne. Bestyrelsen ønsker IKKE at lukke den inde, men det 
opfordres at ejendomskontor udsender et generelt skriv. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


