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Notat 

fra 
møde i Organisationsbestyrelsen den 5/7 2007 kl. 18.00 

 
 
Mødet er hasteindkaldt, og afholdtes udelukkende for at drøfte situationen efter 
Varmemesteren Svend Erik Larsen's (SVEL) opsigelse. 
 
 
Dagsorden: 

 
1) Personale 
2) Legepladser 
3) Varmeaflæsninger 
4) Evt. 
 
Til stede: 

Michel Bryde, Bodil Larsen, June Hansen, Carsten Hansen, Kaj Stauning 
 
Fraværende: 

Nina Thøgersen (ferie), Jan Waldorf (sygdom), Flemming Lind, KAB (ferie) 
 
 
Ad 1) Personale 
SVEL har opsagt sin stilling med virkning fra den 31/7 2007. 
SVEL har fået en stilling i "Jyllandshusene" i Vanløse. Denne afdeling er administreret af 
KAB. 
 
KS har prøvet at kontakte KAB (Bjarne Magnusson) på hhv telefon og mail, men uden 
held. 
 
Det blev besluttet, at der skal søges efter en ny person. På grund af ferietiden vil 
annonceringen først finde sted i første eller anden uge af august. 
 
Der laves et udkast til annoncetekst som rundsendes til bestyrelsen for kommentarer. 
 
SVEL har ferie i uge 27 og 28. I uge 28 dækkes kontortiden på flg. måde: 
 
Mandag: Kaj 
Tirsdag: Michel 
Onsdag: Kaj 
Torsdag: Michel 
Fredag: Michel 
 
Alle dage fra kl. 7.30 - 8.30 
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Situationen drøftes igen på det ordinære bestyrelsesmøde den 7. august 2007. 
 
 
Ad 2) Legepladser 
Der er endnu ikke modtaget nogen form for tilbagemeldinger fra Administrationen vedr. 
finansiering af Legeplads-projektet. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at projektet skal 
gennemføres, og bedt administrationen om en tilbagemelding vedr. finanasieringen. 
 
Med baggrund i rapporten fra Teknologisk Instituts Legepladsinspektør, hvor stort set 
alle legepladser er vurderet som værende ulovligige i henhold til gældende bestemmelser. 
Situationen på legepladserne er kritisk og kan efter bestyrelsens opfattelse ikke afvente 
yderligere forsinkelser. 
 
Det blev besluttet at bede firmaet Lapsett om at igangsætte renoveringen hurtigst muligt. 
 
 
Ad 3) Varmmåleraflæsninger. 
Det har vist sig, at de indberettede aflæsninger ikke er blevt indtastet i fuldt omfang. 
De indtastede oplysninger fandtes kun på papirform, og er dermed stort set ubrugelige for 
videre bearbejdning. 
Der manglede oplysningsskemaer fra Siemens for 16 lejemål. 
 
Afregningsoplysninger fra Fjernvarmeværket er endnu ikke modtaget, og dermed kendes 
det totale varmeforbrug endnu ikke. (Sidste år blev disse oplysninger fremsendt allerede i 
slutningen af juni måned! 
 
Carsten og Kaj arbejder videre med aflæsningerne og rykker Administrationen for de 
manglende oplysninger/informationer. 
 
 
Indtil det ordinære bestyrelsesmøde den 7. august holder bestyrelsen kontakt med 
hinanden via email. 
 
Ref. Kaj Stauning 
 
 


