
D A G S O R D E N  7/2 2018

Mødedato 7/2 2017 Kl. 16:30 – 21.05

Sted Hos Signe

Deltagere Bente, Signe, Anette, Gert, Lars, Lucy, Jonna & Hanne

Afbud                    Bo og Bette

Punkt Emne Beskrivelse

1 Besøg Lars fra 3B er kommet og opdaterer os på fejl og 

mangler/byggesagen. 

Lars

Prioritet af problemer:

1) Genvex – Ventilation / lugtgener

Projetkforsikring= ventilationsproblemet

2) Trinlydsproblemet= kommer ikke over 

projektforsikringen. 

2A) Kloakering/afløb

Dette er den prioritering 3b har på problemerne i 

byggesagen. 3b er på sagen, men forsikringsagenterne

(udefra) er langsomme.

Brandskel ml lejlighederne (til Lars)

Underdimensionering af eltavler (til Lars)

Flere?

Svalegangen – køres igennem 3B (vand i lunkerne - 

Byggeskadefonden)

Gert

Opfølgning endegavle (brand + nummerering er 

opdateret)

Brand i skralderum + containere (nye containere 

ankommet 15/1)

- vedr. brand kommer pladerne fra Spanien og 

montørfirmaet skal først have dem hjem før de kan 

færdiggøre renoveringen.

Gert udfases og overgår til driften.

2 Udgifter siden sidst? Printerpatron udlæg fra Bette.

3 Struktur Byggeudvalg (beboere + bestyrelsen) Beboere kan 
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skrive til bestyrelsen hvis de vil med i udvalget. 3-5 

personer? Vi booker et møde med Bette. Fra 

bestyrelsen deltager Bente, Jonna og Signe (andre 

beboere ?)

Fibernetudvalg. Kontrakten kan opsiges i oktober 

2018 - (6 mdr til udgang af betalingsperiode) uden 

afgift til Fibia.  Opsigelse uden bod kan finde sted  -til 

udgangen af marts 2019 . 

 Det er ikke besluttet at opsige den - men vi har 

muligheden for at opsige den uden bøde, hvis vi 

ønsker at finde en anden bedre/billigere udbyder. 

Anette blev valgt til fibernetansvarlig og Fibias kontakt 

fremover, og vil således også være tovholder i en 

kommende fibernet gruppe, som skal undersøge 

fremtidige muligheder. Punktet kommer op på næste 

afdelingsmøde.

Anette kontakter Fibia og præsenterer sig selv. Så hun 

kan blive opdateret på vores aftale.

4 Siden sidst Ny beboer i 139C har fået velkomstmail. De er kommet

i Grøn gruppe. Samt kommet på mailingliste

Der har været problemer med Genvexsystemet samt 

div. Stoppede håndvaske.

Der har været brand i dagsrenovationsområdet.

Nøgle til server rummet findes hos Bette.

Kan rekvireres hos hende ved behov for adgang til 

rummet. Ifht kontrakten med Fibia må der ikke stå 

andet end Fibias udstyr i rummet – derfor må tingene 

flyttes. Evt. kopi af nøgle så der findes flere? 

Bestyrelsesfacebook oprettet.

Der har været møde i 

fællesbestyrelsen/parkeringsudvalg. Signe sender 

parkeringsreferat rundt. Hanne vil gerne medgå i 

parkeringsudvalget sammen med Bente og Signe. Fra 

bestyrelsens side ønsker vi ikke at deltage i et 
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parkeringsfællesskab af flere grunde. Dette vil bl.a. 

betyde at alle urbanplanens beboere kan bruge alle de 

parkeringspladser der er uanset om det f.eks er i 

hørgården eller signalgården.

5 Grupper Gennemgang af grupper – er alle husstande med i en 

gruppe?

Matches mailinglister fra infogruppen. Er alle lister 

opdateret.

Jonna gennemgår grupperne.

Signe sender en mail til alle grupper vedr. 

opretholdelse af pligter. Og opfordrer til at der bliver 

holdt møder og sørger for at vi alle gør vores jobs, som

vi har skrevet under på for de præmisser for at bo her. 

Bestyrelsen tager et møde med styregrupperne. Evt. 

de har ideer.

Ideer til anden gruppestruktur?

Mindre grupper i grupperne? Grupperinger af folk f.eks 

i renholdelse der er ansvarlige for samme områder 

stikker hovederne sammen og laver en struktur. ”Se din

uge-partner i øjnene”?

Grupperne virker ikke til at fungere ifht alle husstande 

ikke trækker deres lod. 

Evt. føre protokol?

Styregrupperne skal huske at ”styre” – gøre beboere 

opmærksom på at lave deres arbejde.

To ønskede at skifte:

En fra aktivitet til Grøn

En fra Grøn til Renholdelse

- vi trækker ønsker om skift tilbage efter notits fra 

beboer ifht opretholdelse af beboerdemokrati og tager 

det i stedet for op på et afdelingsmøde og evt. kommer 

med et forslag om intern flytning ”husstand og 

husstand imellem”

6 Forretningsorden Gennemgås. Bestyrelsen har besluttet at gå tilbage til 

3B’s standardforretningsorden.

7 Brand Vi skal have fulgt op på brandsikkerheden. 

Brandskel ml lejlighederne (fejl og mangel mail til Lars)

8 Nabohjælp Anette har haft møde med Jane ang. nabohjælp
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Fejlskrevet fra sidste referat at det var en opgave Jane 

havde påtaget sig. Det er det ikke.

Man kan melde sig som en forening. Anette tager det 

som et punkt på Afd. Møde.

9 Kommunikation Kommer på næste bestyrelsesmøde vedr. intern 

kommunikation.

10 Evt. Persondataforordning. Sikkerhed ifht mailinglister, 

emails etc. Hvem har adgang til dataene? Data der 

slettes, bliver slettes.

Hjemmesiden skal gennemgås ifht datasikkerhed.

Arkiv til dokumenter/referater.

Afventer 3B. Bedt Gert om at kontakte IT afdelingen.

Årets 1. Arbejdsdag 15 April kl 11
Hvad skal laves (forslag):

Træværk Olieres (gavle / svalegangen)? Hanne og 

Lucy tester. (evt. på arb 2el3)

Oliere legepladsen?

Gennemgå kritiske punkter på legepladser (Bente gør 

det inden arbejdsdagen)

Vaske alger? (Hvad kan pladerne egentlig holde til) 

Cykeloprydning (husk manilla skilte)
(evt. planlægge en arb. dag til)
Bente står for indkøb.

Der skal bestilles legeplads eftersyn hver år, det 
skal helst gøres efter forårets arbejdsdag når 
legepladsen er blevet olieret.
Skrive til Grøngruppe og Renholdelse om de har større
opgaver der skal løftes?

Renholdelsesgruppen:

Der indkøbes bærbare skraldevogne og 

storskraldsposer

(Bente indkøber)

Vi har talt om bedre skiltning ifht skraldesortering. 

Der har været fejl i en enkelt elinstallation. 

Bente kigger ind på at lave et skriv omkring betydning.
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Flytning af skralderum. Har været oppe på afd. Møde 

tidligere og blev nedstemt. Hvis beboerne vil have det 

op til afstemning kan man indsende det til afstemning 

ved næste afdelingsmøde og hvis det bliver besluttet 

kan der nedsættes et udvalg..

Synsudvalg? (bestyrelse + beboer.)
Hjælp til udflyttere ved fraflytningssyn. 
Hvad er rimeligt – Hvad er urimeligt.
Hanne vil gerne være med i et udvalg. (signe vil også 
gerne hjælpe)

Afdelingsmøde -> Vi prøver at booke Sven eller Gert til 
uge 16

Nyhedsbrev februar indeholde:
Affaldssortering
Billeder af fastelavn

11 Næste møde Torsdag 1/3 kl 18.30 hos Lucy
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