
 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde  
Tirsdag d. 18.januar 2022  

 

 

 

Tilstede: 

Formand Annette Waldorf 

Ebbe Forup 

Per Vilhelmsen 

Ikke tilstede: 

Thomas Hansen 

Dennis Martinsen 

 

 

1. Siden sidst. 

Intet nyt. 

 

2. Nyt fra ejendomskontoret. 

Opretning af fliser. 

Udskiftning af brønde og dæksler. 

Rensning af kloak 

Rensning af tagrender. 

Vedligeholdelse af legepladser 

Rep. af betonskader. 

Rep. af gummimembran mellem betonelementer. 

Eftersyn og rep. af trapper/gelænder. 

Vedligeholdelse af varmecentral. 

Udskiftning af plader i varmeveksler. 

Rensning/afsyring af varmtvandsbeholder samt udskiftning af anoder. 

Udskiftning af HFi relæ ved flytteboliger som vi plejer. Udskifte defekte ventiler i krybekælder. 

Udskiftning af beklædning på skure. 

 

Derudover er jeg i gang med at undersøge hvad det koster at få malet udhæng under taget. 

Vedrørende nye køkkener skal der indhentes endnu et tilbud fra en anden leverandør. Det gør Jørgen 

Ginderskov Ubs bolig i samarbejde med ejendomskontoret. 

 

3. Nyt fra UBS Bolig  

Projektleder Jørgen Ginderskov er kommet godt i gang, og der arbejdes på flere fronter. 

 
4. Renovering af badeværelser  

Jørgen har udarbejdet en procedure, til de planlagte badeværelsesrenoveringer, som er udsendt på mail. Dette 

bliver gennemlæst af bestyrelsen og det vil blive taget op på næste organisationsbestyrelsesmøde 10 maj 2022. 

Det skal endeligt besluttes på et Afdelingsmøde, da det skal skrives ind i råderetskataloget. Evt. et 

ekstraordinært afdelingsmøde, efter generalforsamlingen i juni 2022. 

 

5. Etablering af affaldsøer. 

Vi besluttede at afholde er separat møde med Jørgen Ginderskov omkring affaldsøer i nærmeste fremtid. Der 

er mange regler, så vi skal have alt på plads. Annette kontakter Jørgen for møde, hvor Albin også deltager. 

Der blev talt om, at der er blevet gjort klar til nye glascontainere af Hvidovre Kommune i indkørslen til 

Frydenhøjparken bag den lille fodboldbane, da der er kommet nye restriktioner omkring dette.  
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6. Langtidsplanen.  

Jørgen Ginderskov indkalder til markvandring snarest, hvor vi i bestyrelsen forsøger at deltage. 

 

7. Eventuelt.  

Opfølgning på Casi målere.  

Vedrørende EL lade standere afventer vi fortsat afklaring fra Hvidovre kommune, om vi er i betragtning til 

tilskud til dette. 

 

Referent Per Vilhelmsen 

 


