
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 1. november 2017 

Til stede: formand Sjoerd Jansson (SJ), Thorbjørn Rasmussen (TR), John Petersen (JP), Marianne Poulsen (MP), 
Jesper Frederiksen (JF), ejendomsleder Jesper Duus (JD), Trine Djurø (TD) og Malene Schultz (MS) 

Afbud: Michael Ottesen (MO) og Jannich Nielsen (JN) 

Fra punkt 5: Henrik Birlis (HB) 

Dagsorden: 

1. 360 grader-analyse 
2. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat fra 11. oktober 2017 
5. Meddelelser fra ejendomslederen 
6. Meddelelser fra formanden 
7. 360 grader-analyse – hvordan griber vi det an? 
8. Nabohjælp  
9. Brandtrapperne 
10. Benyttelse af råderet 
11. Opgaver og spørgsmål til EK 
12. Orientering fra udvalg 

a. E-bestyrelse 
13. Evt. 

 
1. 360 grader-analyse  

Lone Skriver gennemgik anbefalingerne for Store Hus 
 

2. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 11. oktober 2017 
• Referat blev godkendt. 

 
5. Meddelelser fra Ejendomsleder 

• Reception – Niels på EK går på efterløn d. 23. november, og der afholdes reception på dagen kl. 11-
14, hvor vi også inviterer Nord og Syd. 

• Vaskeri – Maleren har malet forrummet til vaskeriet og bogstaver til nyt skilt er bestilt. 
• Hærværk – Kablerne på brandtrappen til højttalerne er revet over. EK forsøger at forstærke 

fastgørelsen.  
• Rengøring – Oplæg fra ejendomslederen vedr. ansættelse en fast mand til rengøring. 

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at der ansættes en fuldtidsmedarbejder i forhold til 
rengøringsopgaver i Store Hus. Der er fortsat behov for ekstern rengøringsleverance. 

• Elevatorer – Elevatorerne er blevet gennemgået af firmaet SJEC. De har lavet følgende:  
i. Inddækning af drivremme   

ii. Skaktlys (for montørerne, lovpligtigt)   
iii. Tørt kanter af på alle døre i elevatorerne  
iv. Motor flyttet pga. mm skævhed 

• Kvitteringer – Til brug for regnskabet skal kvittering for indkøb afleveres til Camilla på EK inden for 
en måned.  



• Antenne – Der har været afleveringsforretning for det ene skur på taget, der tidligere har været 
brugt til mobilantenner. Det viser sig, at der er sket dobbelt-betaling for strømmen, hvorfor en 
tilbagebetaling kræves af Ørsted.  

• Dørpumpe vaskeri – Døren til vaskeriet er p.t. uden pumpe. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at 
der sættes en elektrisk dørpumpe på, så døren åbner mere kontrolleret. 

• Budgetopfølgning – pr. 30/10-2017. Der er mindre overskridelser på flere underkonti på konto 
116. Der ses også, at der er et ”underforbrug” på 115, hvilket modsvarer ”overforbruget” på 116. 
Eneste undtagelse er 116 0056, hvor der udelukkende er konteret på 115. 

• Beton – vand – Der er vand, som trænger igennem betonen, og der skal graves ud ned til betonen 
ved Lidl, fordi der er problemer med membranerne her; der er formodning om, at de er utætte. 
OCM skal involveres. Der er allerede afsat midler til undersøgelser i 2018. Ejendomslederen sender 
rapporten. 

• Betonfacade ved v/opgang 2 og 4 – Der er vandgennemtrængning i betonfacaden ved opgangene. 
Der er to muligheder: a) sandblæsning af facaden eller b) opsætning af zinkplader. 
Ejendomslederen undersøger begge modeller.  

• Udskiftning til LED – Der er indhentet tilbud på LED-lamper i cykelkælderen og andre steder, hvor 
lyset brænder konstant. 

 
6. Meddelelser fra Formanden 

• Møde med energisparegruppen  
• Møde med politiet vedr. uvedkommende i Store Hus 
• Landskabsarkitekten – arbejdet fortsætter efter 1. januar, hvor der er afsat midler til formålet   
• Møde med studerende fra CBS vedr. oplæg til Byparken 
• KAB-konference om digitalisering 

 
7. 360 grader-analyse – hvad gør vi nu? 

Der er udarbejdet en 360 grader-analyse vedr. besparelse af udgifterne i Avedøre Boligselskab og 
de tre afdelinger hver især. Anbefalingerne i analysen blev fremlagt; se punkt 1. Næste AB-møde 
starter med drøftelse af anbefalingerne + opfølgende møde kun for afdelingsbestyrelsens 
medlemmer. 
 

8. Nabohjælp 
Punktet tages op på næste møde, så Jannich kan deltage. 
 

9. Brandtrapper 
Ejendomslederen undersøger mulighederne for en brandteknisk rapport.  
 

10. Benyttelse af råderetten 
Drøftelse af muligheden for ’benyttelse af råderetten’. Nedsættelse af udvalg: Henrik (tovholder), 
John og Thorbjørn. 
 

11. Opgaver og spørgsmål til EK 
• Beboerhenvendelser på EK og behandlingstid – Ejendomslederen fortæller, at der er 

samme service til alle beboere 
• Hyletonen på nødtrappen – begrænses  
• Opsætning af to billeder i bestyrelseslokalet 
• Slukning af ’konstant’ lys i bestyrelseslokalet 
• Skiltning – som besluttet 



• Elevatoren i 2 A åbner meget langsomt i kælderen – og ikke som på de øvrige etager 
• Pant – vi benytter den fælles pant-box på EK 

 
12. Orientering fra udvalg 

• E-bestyrelse – digital bestyrelse 
 

13. Evt. 
• Kælderdørene får nummerskilte 
• Kælderrum: der er rod i numrene, så der ændres på nummereringen, så det er fortløbende 

numre hen over hele kælderen; altså et nummer, som ikke indikerer, hvilken lejlighed der 
har det pågældende kælderrum 

• Levering af juletræer – 13.-16. november 
• Julearrangement: onsdag 22. november – invitationen udarbejdes af Sjoerd og Marianne 

 
Næste AB-møde: 

Onsdag den 6. december kl. 17.00 


