
Ordinært afdelingsmøde vedr. budget 2020 

Avedøre Boligselskab - afd. Store Hus 
 
18. september 2019, kl. 19:00 
Aulaen i Enghøjhuset  
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Orientering om rør og faldstammeprojekt 
6. Indkomne forslag 
7. Behandling og godkendelse af budget 2020 
8. Evt. 

 
Referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

2. Valg af dirigent 
a. John Olsen, formand, KAB  

 
3. Valg af referent 

a. Julie Dyppel 
 

4. Valg af stemmetællere 
a. Dette afgøres hvis det bliver nødvendigt. 

 
5. Orientering om rør og faldstammeprojekt. 

a. Blok 1+2 er færdige og de er i gang i blok 3. 
i. Jens, 2-543: Der er problemer med opsætning af håndvask som er blevet skæv. 

Svar: Entreprenøren skal ved slut revurdere eftersynet. 
 

6. Indkomne forslag 
a. Ingen indkomne forslag. 

 
7. Behandling og godkendelse af budget 2020 

a. Birgit, 2-218: Postkasserne. Hvorfor skal de udskiftes? 
Svar fra Ejendomslederen (EL): Der kan ikke indhentes reservedele. 

b. Birgit, 2-218/Johnny 2-239: Vaskeri. Stiger priserne nu hvor vaskeriet bliver udliciteres? 
Svar fra EL: Der kommer nye maskiner (både 7 og 12 kg), så priserne stiger lidt, men 
maskinerne er også større. 

c. Sten, 4-347: konstatering; 17% lejestigning. 7% fra rør- og faldstammer og 10% hvis de 
3.000.000kr i budgettet (som indtægt) forsvinder. 

d. Budget for 2020 godkendt. 
 



8. Eventuelt 
a. Marie, 2-129: Betondæksel. Stod til at starte i uge 35.Hvornår starter det? 

Svar fra EL: Af kontraktmæssige årsager er dette ikke opstartet endnu. De starter mandag 
d. 23/9-19. 

b. 2-243: Ny ordning med madsortering. Hvornår kommer der nærmere besked med 
information og praktisk information? 
Svar fra EL: Det starter fra 1/10-2019. Der kommer mere information. Der er udleveret 
spande og poser i 2'eren og de kommer i 4'eren d. 23/9-19. 

c. 2-508: Renovation af elevator. Hvilke veje er åbne og lukkede? 
Svar fra EL: Der er åbent ud mod p-plads og lukket ud mod butikker. 

d. Jens, 5-543: Vinter og kulde, de unge er mere indendørs. De larmer og sviner. Kan der gøres 
noget? 
Svar fra EL: Man kan sætte hylere på trapperne. Hvis det bliver for meget, skal det anmeldes 
til politiet. 

e. Birgit, 2-218: Biler der holder på vejen ved butikkerne og spærre for at folk kan komme 
frem og tilbage og hører høj musik til ud på aftenen. 
Svar: Det skal tages op med OCM. 

f. Malene, formand: Vi har en legeplads fra afdeling Nord, som skal sættes op i Byparken. 
Malene, formand:  Avedøre Green City = bæredygtige udviklingsprojekter. 


