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Referat 

fra møde i 

Organisationsbestyrelsen 
 

Dato: 04. april 2017 kl. 17:00 

 

Sted: Pavillonen ved Materielgården 

 

Deltagere: Abbas Ghalkhani (Bestyrelsen) 

Brian Steinmetz (Bestyrelsen) 

Carl W. Jensen (Bestyrelsen) 

Kaj Stauning (Bestyrelsen) 

Morten Mørck (Bestyrelsen) 

Bo Andersen (Kommunalt udpeget)  

 

Afbud: Erik F. Thomsen (Kommunalt udpeget) 

 

Punkt 6 blev behandlet som sidste punkt på dagsordenen da Abbas Ghalkhani var inhabil pga. sit 

ansættelsesforhold hos UBSBolig. Abbas forlod mødet under dette punkt. 

 

Dagsorden Beretning 

Pkt.1  

Godkendelse af dags-

orden. 

 

Godkendt. 

Pkt. 2 

Valg af Referent. 

 

Kaj Stauning. 

Pkt. 3 

Referat fra forrige 

møde. 

 

Ingen kommentarer. 

Referat godkendt. 

Er lagt på Hjemmesiden. 

Pkt. 4 

Orientering om den 

daglige drift fra 

Driftskontoret. 

 

Under dette punkt deltog Varmemester Lars Randrup. 

Bl.a. følgende punkter blev drøftet: 

 

 Liste over Vedligeholdelsepunkter hos beboere 

 Liste med tidsregistrering 

 Liste med oversigt over henvendelser i kontortiden 

 UBS deltager i syn ved Fry39 & Fry161 

 Ønskeliste over anskaffelse af redskaber 

 Ungdomsboligerne 

 Fugtproblemer hos beboer – udbedring i gang 

 Kemiskab i Containergård 

 Kto 114 tages med i økonomi oversigten 

 Kontrakt fra Grøn Entreprise fremsendes til bestyrelsen 

 Lars Randrup holder ferie i ugerne 27-28-29 (3/7 -21/7) 
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Dagsorden Beretning 

Pkt. 5 

Markvandring med 

UBS. 

Den 27/3 blev der afholdt markvandring med deltagelse af : 

Pia Bakkestrøm; UBS - Lars Randrup; UBS 

 

Fra Bestyrelsen deltog: 

Abbas Ghalkhani - Carl W. Jensen - Kaj Stauning - Morten Mørck 

 

Følgende punkter blev noteret: 

 

1. Pris på rep. af gummi membran – 2 sider (+hel blok ad gangen – 

pris?) Husk både vandrette og lodrette lister/membran. Defekt 245 

+ gavl 243 + 253 m.fl. 

2. Pris på ny lem til krybekældre x16? – Letvægtsmetal? 

Trækonstruktion? 

3. Isolering af viadukter 2-3 stk pr. år (2018/2019) 5 stk ialt – Pris 

indhentes? (laves som 137) Pris inkl. blotlægning af 

beton/skimmelrens, afrens af tapet + varmekanon. 

4. Køkkener til ungdomsboliger – opmåling (IKEA - køkkener 

foretrækkes, samt Kvik 15.000 kr pr. stk (ex hvidevarer) – træ 

bordplde (ikke stål) + induktion m/2 blus. 

5. Rep af beton elementer 100.000 kr i budget pr år (35.000 pr rep) – 

Havesiden under havedør 125? 

6. Pris på udskiftning af plader til skur – hvad var pris i nr. 61? 

7. Skal trappe ved nr. 45 reetableres? – Pris og udformning? (på 

dispensation) 

8. Luft i varmeanlæg – VVT Elfi – 65.000 kr (fjerner alt luft i rør) – 

undersøges. 

9. Badeværelser: Skal beløb forhøjes? Hvad var resultat af 

undersøgelsen i Tommy tid? (Bad gulv for afd regning – fliser 

betales via huslejeforhøjelse – Pia forslag) 

10. Affugtnings-logger (tjeck på internet) – Adfærdsmønster log via 

PC 

11. Projekt: Ventilator på badeværelset på timer (ikke kontakt) – 

indkøb til test 5 steder. 

12. Udvalg til valg af badeværelsesudformning (flise type mv.)? 

13. Beplantning v. legeplads holdes af Grøn Entreprise – Kaj synes 

det er pænt om sommeren, men bare ikke blevet holdt (morten 

synes græs/jordvold?) 

 

Pkt. 6 

Møde med UBS ang. 

fortsat samarbejde. 

 

Den 28/3 blev der afholdt møde med UBS på Frederiksberggade 2. 

I mødet deltog følgende: 

Fra UBS: Iben Koch - Gregers Andersen 

Fra Bestyrelsen: Abbas Ghalkhani - Carl W. Jensen - Kaj Stauning -  

       Morten Mørck 
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Dagsorden Beretning 

Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet om fortsat administration 

ved UBS. 

UBS kontaktes med henblik på en udskydelse af opsigelsestidspunktet. 

Der er behov for tid til at gennemgå udkast til administrationsaftalen og 

afholdelse af møder omkring detaljer og aftaler om det fremtidige 

samarbejde. 

 

Pkt. 7 

Fremtidig 

mødestruktur og 

hyppighed. 

 

Drøftelse af mødeform for hhv. Organisationsbestyrelsen og 

Afdelingsbestyrelsen. 

 

Fremover vil der blive afholdt Organisationsbestyrelsemøder med 

deltagelse af den samlede bestyrelse og repræsentanter fra 

Administrationen. Formentlig 4-6 gange årligt. Dagsorden aftales med 

administrationen. 

 

Afdelingsbestyrelsemøder afholdes hver måned med deltagelse af de 

beboervalgte medlemmer samt Driftskontoret. 

 

Pkt. 8 

Opgavefordeling. 

 

Opgavelisten opdateres,  prioriteres og der indsættes tovholdere og 

deadlines. 

Listen eftersendes dette referat. 

 

Pkt. 9 

Kommende møder. 

 

Der reserveres følgende mødedatoer frem til og med 

Generalforsamlingen i juni måned. 

Tirsdag den 2. maj 

Tirsdag den 6. juni 

Tirsdag den 13. juni Møde med behandling af indkomne forslag 

Tirsdag den 27. juni Generalforsamling 

 

Der kan evt. komme møder om Budget – og Regnskabsgodkendelse 

 

Pkt. 10 

Eventuelt. 

 

Under dette punkt nævntes bl.a.  -  i tilfældig orden: 

 Overskud af tid 

 Maling af fort på den store Legeplads 

 Nyhedsbrev udarbejdes 

 SMS-service omtales 

 

 

Mødet sluttede kl. 18:30 

 

 

  


