
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 1. marts 2017 

Til stede: Thorbjørn Rasmussen, John Petersen, Birgit Jacobsen, Marianne Poulsen, Trine Arnskjold, Jesper Duus, 
Sjoerd Jansson, Henrik Birlis og Malene Schultz (ref.) 

Dagsorden: 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 
2. Status for ting, som er sat i gang 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat af 01.02. 2017 
5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
7. Oplæg: ny belægning til parkeringspladsen 
8. Oplæg: fremrykning af nyt vaskeri 
9. Oplæg: beboerinddragelse i udvalgsarbejde 
10. Evt. 

 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

Post: klage over måger i opgang 4, 4. sal. Klagen blev overgivet til EK. 

2. Status for ting, som er sat i gang (til næste gang – igen….) 
• Skab på aktivitetsskuret: der er udarbejdet en vejledning; der skal lige et oversigtsbillede på. 
• Beboertilfredsundersøgelse – Sjoerd har lavet et oplæg (som rundsendes inkl. Jespers input) 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 01. februar 2017 
Referat blev godkendt. 
 

5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
• Skraldespande Plaza (100 l) og Mini Plaza (60 l) blev valgt – og skraldespandene i Byparken 

bibeholdes (passer til resten af Stationsbyen). I første omgang skiftes skraldespandene på østsiden 
– 100 l: én ved 2, én ved 2A og én ved 4; altså en reducering af antallet – prøveperiode (for at se, 
om det dækker behovet). 

• Vedligeholdelsesreglement Det gældende vedligeholdelsesreglement trænger til en opdatering. 
EK har derfor lavet et oplæg til et nyt vedligeholdelsesreglement der, som fremlægges på 
afdelingsmødet i maj. Med få ændringer blev udkastet godkendt – fremlægges for beboerne på 
afdelingsmødet i maj. 

• Lys i standere Elektriker er rekvireret til at lave lys i standerne på Centerstriben samt oprette den 
ved 2A. 

• Udhængsglas Alle defekte udhængsglas på nær to er skiftet. De udestående bliver skiftet i næste 
uge.   

• LED prøver Der er opsat en LED lampe, og der teste også noget nyt ”indmad” til lamperne på 
trapperne samt svalegange. Men de har en relativ kort levetid, så nye overvejelser er i gang (prøve i 
2 A på brandtrappen). På svalegangen er der en anden mulighed. Udskiftes løbende. 

• Prøveopsætninger på armaturer Der er leveret nogle armaturer til køkkenvask, håndvask samt 
brusearmatur fra Mora, som vil blive sat op på badeværelse og i køkken på EK.  

• Hærværk på brandtrappen Der har været hærværk på brandtrappen i 2’eren; huller i væggen, 
graffiti, bræk, m.m. Hærværket er politianmeldt. 

• Elevatorskakten skal rengøres; kan udføres KONE for kr. 12.000. Fremadrettet afsættes der midler til 
at gøre det to gange årligt. 

 
 



6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
• Hvidovre Lokalhistorisk Selskab ønsker at kigge papirerne, som står på EK, igennem i forhold til 

festskriftet, som udarbejdes i forbindelse med jubilæet. Det er i orden. 
• AKB ctr. familie i Syd – sag om nul-tolerance. Sagen er blevet anket. 

 
7. Oplæg: ny belægning til parkeringspladsen 

I 2021 skal hele p-pladsen have ny asfalt, men der er ikke afsat penge på langtidsbudgettet.  
Forslag: kørevejene forbliver som asfalt, mens alle parkringsbåse kan laves som et LAR-projekt (Lokal 
afledning af regnvand) og det kan der søges penge til i EU mm. Det vil sige, at vi finansiere selv alle 
køreveje, mens alle parkeringsbåse + carporte kan laves som et LAR-projekt med støttekroner, hvor vi 
opsamler alt regnvand til brug i nye blomsterbede, hække samt træer på området.  
Forslag: betaling for parkering for gæster. Easy-park har en nem app som kan gøre betaling af p-plads 
overskueligt for gæster til huset og forretningerne.  
Bestyrelsen tænker videre over begge forslag. 

8. Oplæg: fremrykning af nyt vaskeri 
Fremrykning af vaskeriprojektet fra 2019 til 2018. Der er brug for hurtig arbejdende udvalg, hvis det skal 
være med på budgettet for 2018. Der er afsat ca. 900.000 kr. til et nyt vaskeri, og de penge ligger 
formentlig allerede klar. Det er vigtigt at få afklaret, hvor store problemer der – og hvori problemerne 
består. Hvis det er manglende ventilation, så er situationen en anden. Bestyrelsen stiller et forslag til 
afdelingsmødet i maj måned om at nedsætte et udvalg, som kan kigge på løsninger (se punkt 9). 

9. Oplæg: Beboerinddragelse i udvalgsarbejde 
Bestyrelsesmedlemmerne deltager i mange forskellige udvalg, og det vil formentlig være til gavne for 
beboerdemokratiet, hvis flere beboere deltog i disse udvalg. Forslag: Et udvalg kunne bestå af to fra 
bestyrelsen og en beboer. Der var enighed i bestyrelsen om, at udvalg kan nedsættes med repræsentanter 
fra bestyrelsen og frivillige beboere (se også punkt 8). 

10. Evt. 
• Pap i den store container Der er til tider pap, som kommer i containeren i stedet for pap-

beholderen. EK er i gang med at opgradere containergården i forhold til sortering. 
• Referat Hvis der er ingen bemærkninger er kommet inden for en uge, lægges referatet på 

hjemmesiden.  
 
Madturnus 

• April: Marianne 
• Maj: Malene 
• Juni: Henrik 

 

Byggeudvalgsmøde onsdag den 29. marts 2017 kl. 17-19 

Næste AB-møde: onsdag den 5. april 2017 kl. 19 

 

Ansvarlig: Deadline: 

 


