
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 06. oktober 2021 kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Marianne Poulsen (MP), Mona Petersen (MPE), 

Thorbjørn Rasmussen (TR), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) og Malene 

Friis Schultz (MFS) 

Afbud: June Egeborg Carstensen (JEC), Pia Hansen (PH) 

 Referent: MFS 

 
Vi startede med byggeudvalgsmøde kl. 17.30  
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 02. september 2021 er godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Piktogram ved elevatorer: JDO udarbejder en oplæg til en henvisning i kælderen, at man som ’gæst’ skal 
gå i stuen, når man skal have fat i en beboer + forslag til piktogram til stuen, hvordan elevator aktiveres. 
- Duetråd: Forsøgsordning med duetråd på 5. sal i blok 1. Materialet er rustfrit stål. Forsøgsordningen 
udvides til at være på hele 4. og 5. sal i alle blokkene. 
- Fliser på badeværelser: Ejendomskontoret oplever, at der ved fraflytninger er badeværelser, hvor det er 
umuligt at fjerne den kalk. Bestyrelsen besluttede, at der fremadrettet henlægges til at udbedre disse 
kalkskader, og denne henlæggelse fremhæves, når budgettet for 2023 skal til godkendelse (20 lejemål pr. 
år). JDO rundsender langtidsplanen. 
- Hjemmeside: Der skal arbejdes mere intensivt med hjemmesiden, så bestyrelsen besluttede, at JDO 
ansætter en studentermedhjælper (timelønsansat) på 20 timer pr. uge til at organisere hjemmeside og gå 
til hånde ift. at frigøre arbejdskraft på Ejendomskontoret, som kan kigge på indhold på hjemmesiden. 
- Betonoverflader: JDO har undersøgt, om der kan sættes en syn og skøn på betonprojektet. Rådgiveren 
påpegede, at det sjældent er hensigtsmæssigt at igangsætte syn og skøn, idet det er en bekostelig omgang. 
JDO følger op, om der findes et forlig med Danakon om udgiften, og Store Hus’ udgift kan komme med over 
helhedsplanen. 

 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Konstituering/rettelse: Henrik Birlis er fortsat medlem af OB; er først på valg i 2022 
- Avedøre Fjernvarme v/JEC – mandag den 6. september  
- OB-møde v/Henrik Birlis, MP, MFS – onsdag den 29. september 
- Repræsentantskabsmøde – torsdag den 30. september  
 
 



Opfølgning/drøftelser: 
- Referat fra afdelingsmøde: bestyrelsen godkendte referatet, som kan gøres klar til omdeling. 
- Retningslinjer for AB-møder + bestyrelse.sh@avbs.dk 
- Konstitueringsdokument: opdatering med poster, jfr. repræsentantskabsmøde v/MFS 
- Tryghedsgruppen: MP fortæller, at endnu et møde er på vej. Beboere, der gerne vil være med i 
udvalget, kan tage kontakt bestyrelse.sh@avbs.dk 
- Grand Bazaar: PH + DL oplæg til tekst til OCM – sendt pr. mail. Kom med kommentarer pr. mail. 
- Markering af p-båsene: JDO fortæller, at asfalten skal repareres, forinden markering af p-båsene 
kan udføres. JDO følger op. Der skal i øvrigt oprettes en aktivitet ift. udskiftning af asfalt på 
Sadelmagerporten inkl. parkeringsområdet. 
- COPARK: nyt skilt – standsning forbudt på Sadelmagerporten uden for afmærkede områder; Store 
Hus’ område, ikke køregraven. DL følger op ift. COPARK. 
- Vaskeriet: bestyrelsen besluttede, at vaskeriet fortsat skal være lukket, så der kan rengøres kl. 07-
08. 
- El-ladestandere: Hvidovre kommune har imødekommet en borgergruppes ansøgning om el-
ladestandere på Store Hus’ parkeringsområde. Det endelige projekt skal gøres færdigt, og når det 
foreligger, skal det tages op på et ekstraordinært beboermøde. DL indgår i arbejdsgruppen 
sammen med JDO og MFS. 
- Brug af taget til optagelse af video: kunstneren IVER er interesse at optage en video på taget af 
Store Hus. Bestyrelsen besluttede, at det må gerne ske, såfremt retningslinjerne er overholdt. 
- Forslag fra beboer: Opslag på info-skærm vedr. overholdelse af fartbegrænsning på Sadelmagerporten. 

 

6. Beboer/afdelingsmøder 
- Datoer for afdelingsmøder i 2022  
- Sted: Enghøjhuset (MFS har booket aulaen 18. maj + 21. september) 
- Dirigent: Bjarne Haakonsson (MFS kontakter Bjarne) 
- Referent: Julie Dyppel (MP kontakter Julie) 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
- Arbejdet med at finde en løsning på facaden fortsætter 
- Input til projektforslag skal sendes til MFS senest tirsdag den 12. oktober 
- Genhusning: der er indkaldt til møde for de beboere, som skal genhuses, mandag den 11. oktober 
kl. 17-18 
- Workshops skal afholdes: forslag til datoer kommer fra Louise, sted: ’Under Trappen’ 
- Tidsplan for udførelse: fremlægges snarest 
- Informationsmøde og opslag af info: status vedr. processen og projektet  
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Rust på elevatordøre: Send billeder til EK med sted. 
- Ansvarsfordeling på EK:  JDO har sendt en oversigt. 
- Vand i elevatorforrum: JDO fortæller, at der er repareret lunker på tagpappen på taget; forhåbentlig er 
problemet løst. 
- Håndlister ved 2A: JDO fortæller, at smeden ikke kan love håndlisterne færdige før ultimo oktober. 
- Infoskærme: Bestyrelsen har fået en skabelon til opslag på infoskærmene. Info-skærmene opdateres min. 
hver 14 dag. 



- Fældning af træer: JDO følger op. 
- Spindelvæv på svalegangene: JDO følger op. 
- Gummilister på skaktlågerne i kælderen: JDO følger op (gummidutter på magneten?) 
- De kommende filmoptagelser i november: JDO følger op, om det bliver til noget. 

 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, MP, JEC   
 
10. Evt. 
Intet  
 
3 punkter fra AB-møde 

• Tryghedsgruppen (meld dig, hvis du vil være med – bestyrelse.sh@avbs.dk) 

• Duetråd-ordningen udvides til hele 4. og 5. sal 

• Vaskeriet lukket mellem kl. 07-08 pga. rengøring på alle hverdage 
 
Kommende møder: 
Afdelingsbestyrelsesmøde inkl. byggeudvalgsmøde – 3. november (TR står for maden) – MP sørger 
for dagsorden 
Julefrokost – fredag den 26. november: DL 
 
Næste møde: 
Facebookansvarlig 
Selskabslokalet: hvad skal der være som udgangspunkt? (opvasketabs, toiletpapir, m.m.) 
Haveaffaldshegn: er det muligt at etablere et haveaffaldshegn et sted? 
 


