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Arbejdsmøde i afdelingsbestyrelsen d. 01-03-05. kl. 17,00. 

 
Tilstede:  Annette. 
 Henning. 
 Per. 
 Jeanette. 
 John.  
 
 Gæst. Jan under punkt 3. 
 
 
1/  Orientering fra Annette. 
 
Annette var ved at være klar igen, men ville bruge sin tid primært sammen med Jan.  
 
2/  Evaluering af fastelavn. 
 
Regnskabet blev forelagt og budgettet var fint holdt. Det havde været en god og hyggelig dag for 
alle. 
Stor ros til udvalget, for deres arbejdsindsats. 
 
3/  Personaleforhold. 
 
Jan vil gerne have de relevante kurser så hurtigt som muligt. Er sat i gang hos AKB.  
Indkøb af arbejdstøj til Jan, bliver foretaget onsdag d. 02-03-2005. 
Jan har indtil nu, været meget glad for samarbejdet med AKB. Der har været udvist en stor 
fleksibilitet i Jans opstart fase. 
Vi skal dog have undersøgt, hvornår det koster at få hjælp og hvornår det er med i 
administrationsaftalen. 
Vi havde en lang snak om syn af lejligheder. 
Vi mangler en ”trappestige”. Den er pt. Udlånt. Jan udarbejder system til udlån af diverse til 
beboerne, kvittering etc. 
Vi mangler et skilt på kontoret, med oplysning om åbningstider, samt eventuelt korte beskeder til 
beboerne, hvis kontoret er lukket p.g.a. sygdom / ferie. Jan undersøger og indkøber. 
Jan efterlyser en velkomst mappe til nye beboere. 
Jan har fået et tilbud på 10 stk. køkken blandingsbatterier til en god pris. Samtidig vil han 
undersøge pris på termostat blandingsbatterier til badeværelserne. Vi besluttede at opgraderer 
kvaliteten på blandingsbatterier i badeværelserne, med tanke på monteringen af vandmålere, 
efterhånden som almindelig udskiftning af disse er nødvendig. 
Døren til saltlageret er for smal. Jan undersøger pris og muligheder for ændring af bredden på 
døren. Dette er et arbejdsmiljø spørgsmål, og skal laves. 
Parkering foran materialegården er et stort problem. Folk respekterer ikke de gule kryds. Vi går i 
tænkeboks for løsning af problemet. 
Jan havde et tilbud på levering af brændstof. Hvis vi kunne overholde regler om opbevaring, skulle 
det sættes i gang. 
Jan henledte opmærksomheden på materialegård 2. Der er ingen affalds sortering. Det skal vi have 
kikket på, for det er uacceptabelt, og det koster temmelig meget at få tømt containeren. 



Vi skal have styr på fejeerklæringen, og have lagt en plan for snerydningen. Det er et krav fra 
kommunen. 
Vi vil prøve at få etableret rengøring på trappe opgange, samt kontor og pavillon. Jan henter tilbud. 
Vi snakkede om at ændre kontortiden, men blev enige om at beholde den der fungerer nu. 
Hvis Jan bliver syg, kontakter han også Per, ud over AKB, som så vil sætte seddel på kontoret om 
at det er lukket, med en henvisning til AKB. 
Maling til skure og plankeværk skal bestilles. 
Vi skal have en markvandring til foråret. 
Bestyrelsen sluttede med at rose Jan for hans arbejdsindsats. 
 
4/  Fordeling af arbejdsopgaver. 
 
Vi gennemgik og fordelte opgaverne på følgende måde. 
Formand.  Annette. 
Næstformand. Henning. 
Sekretær.  Per. 
Kasserer.  Jeanette. 
 
Personale og vedligeholdelse. (Varmemåler) 
Annette-Henning-Per. 
 
Sociale arrangementer. 
Annette-Jeanette. 
 
Information. 
John. 
 
Økonomi. 
John. 
 
Bredbånd. 
Per og i udvalg Jan Waldorf. 
 
5/  Afklaring af en masse hængepartier. 
 
En hel del af hængepartierne var afklaret før mødet. 
Jeanette mangler at få overlevering fra Lis. 
Jeanette sørger også for at få den udleverede nøgle retur. 
Per og Jeanette undersøger pris på en bærbar pc til afdelingen. 
 
6/  Eventuelt. 
 
Jeanette fremviste et forslag til ny hjemmeside. Bestyrelsen syntes det så godt ud og gav grønt lys 
til at færdiggøre den. Jeanette snakker lige med Jan Waldorf, som administrerer den side der 
fungerer pt. 
 
Vi vil have undersøgt den vagtordning vi har, for at få fastslået hvordan den virker helt præcis. 
Vi vil prøve at undersøge priser på skilte til Frydenhøjparken. Jeanette tager sig af det.  
 

Per Vilhelmsen. 


