
 

København, den 10/2 2017 
 

 

Referat 
 

Emne: Bestyrelsesmøde i Signalgården 

Data om mødet 
 

Dato: tirsdag den 7. februar 2017 
 

Tid: Klokken 19:30 
 

 

Sted: Bette, Amagerfælledvej 
143, 1-4. 

 

 
Inviterede bestyrelsesmedlemmer: 

 

Bette Søgaard Neistfeldt, Birgitte Berendt, 
Jonathan Schwabe, Axel Boisen og Tove 
Frederiksen 
Samt suppleanter Jane Erichsen og Anette 
Heyerdahl Amalou  
 
Inviterede gæster: Drift chef Gert Lauritsen  
 
Afbud: Anette, Birgitte og Tove. 

 
 
 

Punkt Dagsorden Bemærkninger 

1) Drøftelse af nyt 
vedligeholdelsesreglement 
med Gert, vores drift chef 

Det blev aftalt med Gert at han sender vores 

forretningsorden til gennemlæsning hos BL, så vi 

er sikre på at den er i overensstemmelse med de 

gældende regler. 

Gert gennemgik de ting i 

vedligeholdelsesreglementet som havde skabt 

forvirring på sidste beboermøde, vi fik tilrettet 

formuleringen så det blev lettere at forstå og 

drøftede hvordan tingene skulle gribes an. Det er 

Gert der fremlægger det på beboermødet, hvor 

det skal til afstemning. 

2) Udgifter siden sidst Udskudt til næste bestyrelsesmøde, da 

kassereren havde meldt afbud. 

3) Gennemgang af udkast til 
infoskrivelse til nye beboere 

Udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

4) Information fra formanden - På fællesbestyrelsesmøde i december, sagde 
Flemming Løvenhardt, som er vores 



kontaktperson i organisationsbestyrelsen i 3B, at 
han gerne ville komme og tale med os på et af 
vores bestyrelsesmøder, omkring de 
spørgsmål bestyrelsen har stillet. Han er blevet 
inviteret både til bestyrelsesmødet i januar og 
februar, han var forhindret i januar og jeg har ikke 
hørt fra ham efterfølgende, så jeg ved ikke om 
han kommer og det fremgår derfor ikke af vores 
dagsorden.  
- Apcoa parking er blevet rykket for opsætning af 
skilte på brandvejen, skiltene opsættes torsdag d. 
9/2 - 2017. 
- Varmtvandsproblemet er blevet løst, det var 
skidt i en strengreguleringsventil der var årsag til 
problemet, opgaven blev løst af serviceteamet. 
- Vi har fået en henvendelse fra en beboer, der 
har ventet rigtig længe på at 3B fik sat nyt navn 
på postkassen og navnepladen ved hoveddøren 
og vi har fået en henvendelse fra en beboer som 
har ventet rigtig længe på en løsning ang. 
udskiftning af det beslag der holder stangen til 
bruseforhænget, da det er blevet ødelagt. 
Jeg har henvendt mig til Gert med det og en 
række andre spørgsmål, for at følge op, så vi 
fremadrettet undgår så lang ventetid på ting der 
skal sættes i gang af 3B. 
- Vi har modtaget et par klager vedr. hundehold, 
da et par beboere lufter deres hunde og lader 
dem løbe frit rundt i gården, dette er ikke tilladt, 
hunde skal føres i snor på afdelingens område, de 
pågældende beboere er blevet kontaktet på mail. 
- Vi har modtaget klager over rygning under 
cykeloverdækningen ved 135/137 og 145/147, jeg 
har rettet henvendelse til CAS, da vi troede det 
var deres personale, men fik svar tilbage at det 
var personalet fra daginstitutionen ved siden af. 
Jeg har efterfølgende talt med et par af 
"synderne" som ganske rigtig tilkendegav at de 
kom fra daginstitutionen, de var søde og rare og 
gik med det samme, jeg 
kontakter daginstitutionen på mail snarest. 
- Jeg har haft møde med Lars, 3B byg og Gert 
vores drift chef omkring fejl og mangler, der vil 



blive lavet termografi i 2 lejligheder i uge 6. 
Jeg har rykket for nyt i forhold til de store sager 
med trinlydsproblemet og Genvex/ventilations 
systemet. Jeg har også bedt dem om at finde en 
løsning med hensyn til vores problem med 
Ovnfisk, da mange lejemål er plaget af dem og 
skadedyrsbekæmperen over for mig, 
har givet udtryk for, at det nok ikke bliver løst før 
det med Genvex/ventilations systemet er 
blevet løst og indtil videre har afdelingen brugt 
omkring 100.000,- kr. på gentagne 
skadedyrsbehandlinger.   
-Vi har ikke fået en eneste tilbagemelding fra 
beboere vedr. gruppeskift, der har været et par 
rokeringer i forbindelse med de fraflytninger der 
har været, men grupperne fortsætter stort set 
uændret. 
-Jeg har skrevet til styregrupperne omkring årligt 
valg til styregrupperne, for at sikre at det ikke 
bliver glemt. 
- På sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen 
en forretningsorden, den er blevet sendt til Gert, 
vores drift chef og jeg har efterfølgende skrevet 
til Steffen Morild som er formand i 
organisationsbestyrelsen i 3B, for at høre om 
vores forretningsorden skal godkendes af andre 
inden den gøres tilgængelig, mine spørgsmål er 
sendt videre til administrationen og kan drøftes 
med Gert på vores bestyrelsesmøde. 
- Vores områdechef Jørgen Rasmussen er blevet 
opsagt, da 3B ønsker en fladere ledelsesstil og 
Jonathan og jeg har været til Åbent - hus om 
fremtidens drift i 3B. Der sker rigtig meget i 3B for 
tiden, 3B - Sammen mod 2020 er vores fælles 
strategiske ramme og det kan man læse meget 
mere om på 3B´s hjemmeside : www.3B.dk 
- Københavns kommune implementerer sortering 
af bioaffald i 2017 og de starter på Amager, så det 
kommer til Signalgården inden længe, jeg 
afventer nærmere besked på møde snarest 
muligt. 
-De nye internetprodukter fra Fibia trådte i kraft 
pr. 1/2 - 17 som lovet, men der er sket en fejl hos 

http://www.3b.dk/


Fibia og den lovede varsling med information fra 
dem er ikke blevet sendt ud til hver enkelt 
beboer/foreningskunde som den skulle, før 
opstart. Bestyrelsen har tidligere informeret 
beboerne, jeg har været i kontakt med Fibia og 
rykket flere gange og jeg syntes, at jeg som 
fibernet ansvarlig har informeret beboerne så 
godt jeg kunne, men bestyrelsen har desværre 
modtaget en lidt grov mail fra en af vores 
beboere. 
Jeg beklager den manglende skrivelse fra Fibia, 
men bestyrelsen og mig som fibernet ansvarlig er 
ikke ansvarlige for Fibia's fejl og har intet at gøre 
med beboernes individuelle valg af produkter, det 
er en privat sag imellem hver enkelt 
beboer/foreningskunde og Fibia, det er Fibia's 
kundeservice der tager sig af den slags. Den 1/2 - 
17 sendte jeg bestillingsark med priser og 
produktoversigt ud og på vores hjemmeside, hvor 
oplysningerne endnu ikke er opdateret, kan man 
se de gamle priser. Hvis man har yderligere 
spørgsmål skal man kontakte Fibia´s 
kundeservice. 
 

5) Næste mødedato 7/3 - 2017 

6) Eventuelt  Gert har gennemgået og godkendt listen, Hvad er 
akutopgaver, så den kan blive lagt op på vores 
hjemmeside. Bette sender den til Infogruppen. 

 


