
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 17.30 

 Sadelmagerporten 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Henri Tolba (HT), Henrik Birlis (HB), June Egeborg 

Carstensen (JEC), Malene Friis Schulz (MFS), Marianne Poulsen (MP), 

Marie Søndertoft Pedersen (MSP), Martin Lohse (ML), Pia Hansen (PH) 

og ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Ikke mødt:                Tue Halvorsen (TH) 

Afbud:  

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
Vi skal blive bedre til at få tømt postkasserne – 
 der er både postkasser ud til hovedsti og P- plads 
 

2. Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 
 

3. Godkendelse af referat 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 02. september 2020 godkendt. 
 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 
Rammeaftale med CARPOW økonomi virker fornuftig.  
Vi arbejder henimod at etablere el-ladere på P-Plads for ejendommens beboere.  
Måske El-laderne kan komme med i helheds-planen?  
Containergården: Stadig et problem at holde orden. Dels pga. en del af beboerne 
bare smider affald og dels fordi gården ikke er overskuelig nok.  
Der vil blive opsat farvekoder til hjælp med affaldssorteringen.  
Tømning besværliggøres af biler til og fra LIDL der ikke overholder aftaler (losning 
inden kl. 12.00).  
JD kigger på muligheder /anlægsudgifter i forhold til forbedringer af 
containergården/anlæg.  
Der skal ansættes en barselsvikar på ejendomskontoret der for tiden er 
underbemandet. Corona: der afsprittes ekstra 2x dagligt i hverdagene.  
Der skal kigges på budgetopfølgningskonto 119420 (bestyrelsen). 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 
Bolignet Aarhus kan måske levere TV og Internetløsning fra 1. februar. YouSee kan 
stadig benyttes af de beboere der ønsker. 
 I tilfælde af defekte IHC-anlæg erstattes fremover med MESH (trådløs løsning). 
Køkken: Der vil blive sat en model op af en snedker der viser et nyt køkken (som 
vedtaget på beboermødet - det er frivilligt om man udskifter). Billeder af 
køkkengulvet fra beboermødet er ikke helt retvisende da gulvet forbliver som nu!   
 



P-ordningen fastholdes men der kommer en ny app der gør ordningen lidt mere 
fleksibel, idet man kan slette en igangværende licens og oprette en ny 24-timers 
tilladelse.  
P-tilladelser: Husk der kommer nye fysiske P-tilladelser (billetter) fra 2021.  
P-ordningen vil blive integreret med Store Hus’ hjemmesiden. HB og JDO sørger for 
at få købt et domæne til formålet.  
 
Vedligeholdelsesordningen er ændret som vedtaget på afdelingsmødet så der igen 
over kontoen kan slibes flere gange efter behov (som før 2017). 
 
 Affaldssorteringen ved skakterne bliver permanent - der kommer farvekoder rundt 
om lågerne også. Husk at lukke skakter efter brug pga. lugtgener og brandsikkerhed.  
 
Vaskeri: der kommer nye og stærkere hæve-sænkeborde da firmaet bag de ”gamle” 
borde er gået med til at tage de nuværende borde retur.  
 
Hjemmesiden skal opdateres hyppigere.  
 
Fjernvarmeudgifter: Avedøre Boligselskab arbejder på at få fjernvarmen lidt billigere 
fremover.  
 
Kommende vandafregning: Der er en enkelt indsigelse mod det kommende 
acontobeløb for vand. Ejendomskontoret tilbyder at kigge på konkrete tilfælde og 
evt. justere acontobetalingen i den første periode. 
 

6. Beboer/afdelingsmøder 
Ekstraordinært afdelingsmøde onsdag den 7. oktober kl. 19 i Enghøjhuset 
Dirigent: Søren Schmidt, Byggepartnerskabet &os, Referent: Julie Dyppel 
MFS sørger for at booke Enghøjhuset til forårets afdelingsmøde (19/5-21 + 16/9-21) 
 

7. Helhedsplan 
Status 
 

8. Spørgsmål og opgaver til EK 
Etablering af internet i kælderen (MESH) 
Avedøre bibliotek tilbyder husets beboere en gratis workshop 
Kælderen – internet: Ejendomskontoret er på sagen; køber ny router 
 

9. Diverse udvalg 
Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: MFS, HB – efter behov: JDO 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: MFS, HB, MP, JEC 
Vinduesudvalg: JEC, MP, MFS – efter behov: JDO 
Gasgrill: DL og JDO kigger på muligheder for at låne gas til gasgrillen.  
Internet: ML, HT og HB vil kigge på husets internet/hjemmeside                                                                                              

 
 
 



10. Evt.  
Besøgshunde blev diskuteret. Vi kan ikke se muligheden for en ordning der kan 
fungere i praksis.  
Der indkøbes et genbrugs-juletræ 
 
 
 
 

 
Kommende møder: 

Avedøre Bibliotek – workshop – 10. oktober (kunst med Store Hus i fokus) - AFLYST 
Repræsentantskabsmøde (bestyrelsesmedlemmer + 3 suppleanter) – 19. oktober 
Inspirationstur ift. helhedsplan v/alle – onsdag den 21. oktober 
Avedøre Green City v/MFS – torsdag den 22. oktober 
Afdelingsbestyrelsesmøde v/alle – 4. november kl. 17.30 
Beboerworkshop v/alle – mandag den 9. november kl. 19-21 
Styringsdialogmøde v/MFS – torsdag den 12. november  
Julefrokost – bestyrelse + ejendomskontor – fredag den 27. november 
 
Referent: HT 
 


