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    Referat fra inspektions- og ordensudvalgsmøde  
29. marts 2021 

Tidspunkt: Kl. 18.00 

Sted: ZOOM 

Tilstede:  
Ernst Lundquist 
Iver Skov Henriksen 
Leon Friis Jørgensen 
Martin Mouritsen 
Ingelise Henriksen 
Hanne Hellmann Sønnichsen 
Umais Usman Shoaib 
 
Uden afbud:  
Bent Raspe-Pedersen 
 
Beskikkede:  
Ole Sten Larsen 

 

Dagsorden: Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

1. Valg af mødeleder Martin Mouritsen blev valgt.    

1a. Valg af referent Ole Steen Larsen blev valgt.    

2 Godkendelse af dagsor-
den 

Godkendt.   

3 Gennemgang af løbende 
sager 

   

3a. Ejendomslederens  
punkter  

Ole informerede om: 
 
Åbning af klubgang afventer kommunens 
godkendelse.  
 
Hærværk på døre og kameraer i kælde-
ren. 
 
Monica og Ole holder møde med Codan 
efter påske, med henblik på løsøreforsik-
ring for klubber og nyttehaver. 
 
Der er kommet 2 driftschefer i afdelingen; 
Jeppe varetager ledelse og administration 
og Jakob varetager byggetekniske opga-
ver. 
 
Der er kommet nye døre til vaskeriet. 
 
Følgende opgaver iværksættes i det nye 
budgetår: 
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Dagsorden: Konklusion:  Ansvarlig:  Dead-
line:  

Vinduer. 
Mellemdøre i hele afdelingen. 
Kælderdøre i lavblokke. 
Maling af opgange. 
Nye kælderrum i blok 1. 

3b. Beboerhenvendelser Blok 5 - lamper mangler i kælderen. Ole  

3c. Orienteringspunkter DAB indkalder til markvandring.  
IOM ønsker blokrådsformænd med på 
markvandring. Leon orienterer Majken om 
dette. 
 

 
 
Leon 

 

3d. Budget og økonomi 
Konto 114, 115 og 116 

Orientering fra Ole.   

 Uro i centret tages op i 
AVP 

Uro i centret accepteres ikke. Der er un-
dren over politiets manglende indgriben 
overfor dem, der dagligt ikke overholder 
Corona-restriktionerne. 

  

4. Kommissorium: Drøftelse Umais orienterede om, hvad et kommisso-
rium er. På bestyrelsesmødet den 8. fe-
bruar blev det besluttet, at alle udvalg la-
ver et kommissorium. IOM mangler stadig 
at udarbejde dette.  

 
 
 
Leon 

 

5. Miljø: Drøftelse om mo-
lokker. Skal efterfølgende 
behandles i AVP 

Orientering fra Leon. Skal tænkes ind i en 
helhedsplan. 

  

6. Enkeltsporsramper ved 
de høje blokke 

Skal med på Markvandringen.   

7. Eventuelt Leon spurgte til boldbanen. Ole oriente-
rede om, at den bliver renset og malet op 
med nye striber. Ole opfordrede Børne og 
ungeudvalget til evt. i samarbejde med 
Mohammed og Co. at finde ud af, om der 
skal indkøbes nye net og mål. 

 
 
 
BBU 

 

 
 


