
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 3. januar 2018 

Til stede: formand Sjoerd Jansson (SJ), Thorbjørn Rasmussen (TR), Jesper Frederiksen (JF), Henrik Birlis (HB), 
Marianne Poulsen (MP), Michael Ottesen (MO), ejendomsleder Jesper Duus (JD), sagsbehandler Trine Djurø (TD) og 
Malene Schultz (MS) 

Afbud: John Petersen (JP) og Jannich Nielsen (JN) 

Dagsorden: 

1. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 6. december 2017 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
5. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen 
6. Evaluering af ekstraordinært beboermøde vedr. rør- og faldstammeprojekt 
7. 360⁰ analyse – drøftelse af anbefalinger samt planlægning AB møde 
8. Årshjul 
9. Skiltning 
10. Aktivitetsrum 
11. Opgaver og spørgsmål til EK 
12. Orientering fra udvalg 

a. Aktivitetsrum 
b. E-bestyrelse 

13. Kommende møder 
14. Evt. 

 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat af 6. december 2017 
• Referat blev godkendt. 

 
4. Meddelelser fra Ejendomsleder 

• Tagpap – Taget over butikker og vores del (EK og CFBU) er helt fuldstændig nedslidt og utæt. Der er 
indhentet tre tilbud på udskiftning af tagpappen på vores del og taget det billigste på kr. 179.000. 
Arbejdet sættes i gang inden for kort tid.  

• Uvedkommende ophold – Der er stadig problemer med ubudne gæster, der gør ophold på 
brandtrapperne. Ledningerne til højtalerne er skåret over, så der ikke længere er en hyletone. De 
opholder sig primært, hvor der ikke er lyd, hvilket indikerer, at lyden er generende for dem. Jesper 
afholder et møde med elektrikeren, hvor de drøfter mulighederne for at vandalsikre 
ledningsføringen, så vi kan have hyletonen på alle etager på alle trapper. Der sker en fortsat 
anmeldelse til politiet om det uvedkommende personer.  

• Lys/pumper – Der er opsat lys på træet i søen. Tilbud på pumperne og lys på broen er på vej. 
• Brandsyn – Som udgangspunkt foretager beredskabet ikke brandsyn i private boliger. Jesper har 

dog kontaktet dem for, at høre om de har et bud på, hvem der så kan lave et sådan syn; afventer 
svar. 

• Skiltning i selskabslokalet – Der er opsat alu-skilte i selskabslokalet. 
• Gulvskiftning pga. kat – Beboeren har fået en frist på en måned til at udskifte gulvet; hvis dette 

ikke sker, bliver beboeren opsagt. 



• Belysning ved vaskeri – Der opsættes en LED-prøvelampe; Jesper orienterer pr. mail, når lampen 
er sat op. 

• Belysning i kælderen – Aftalen er underskrevet, og projektet kan gå i gang. 
 

5. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
• Fjernvarme – Fjernvarmens bestyrelse afholdt et møde d. 14. december, hvor Thorbjørn i Sjoerds 

fravær deltog. Idet VEKS, og dermed også Avedøre Fjernvarme, omlægger regnskabsperiode til 
kalenderår fra 2018, blev resultatet af det reducerede regnskabsår (7 måneder) gennemgået. Der 
er en overdækning på lidt over 340.000 kr. VEKS har tabt deres sag mod Ishøj Varme og har bedt 
Hvidovre Fjernvarme om at dække det underskud, det giver. Hvidovre Fjernvarme har svaret, at de 
ikke vil være med til det, men hvis VEKS vil ændre den indflydelse distributionsselskaberne (som 
f.eks. Avedøre Varmecentral) har i VEKS-systemet, kunne det dog overvejes.  

• Fjernvarme – Der har været afholdt et møde mellem afdelingerne i Stationsbyen, KAB, COWI og 
Avedøre Fjernvarme om udskiftning af ledningssystemet til rækkehusene i Nord og Syd. Dette 
projekt ledes af KAB og skal godkendes af organisationsbestyrelsen.  

• Fritidsbutikken – Kasper Find Rasmussen er ansat efter Niels ”Fritid” Pedersen er gået på pension. 
Formændene fra afdelingerne i Stationsbyen holdt et møde med ham den 13. december.  

• Avedøreudvalget – Sidste møde i Avedøre-udvalget blev afholdt den 14. december. Kommunen 
har nemlig besluttet, at udvalget skal udvides til hele eller i hvert fald en større del af Hvidovre.  
 

6. Evaluering af ekstraordinært beboermøde vedr. rør- og faldstammeprojekt 
Mødet blev gennemført i god ro og orden, og der var et pænt fremmøde. Et flertal stemte for at fortsætte 
det reducerede rør- og faldstammeprojekt med samme huslejestigning på 7,05% som tidligere blev 
besluttet. Det var godt, at der var en dirigent udefra, og det var godt, at Meik skrev referat. 
 

7. 360 grader-analyse – drøftelse af anbefalinger  
Der er udarbejdet en 360 grader-analyse vedr. besparelse af udgifterne i Avedøre Boligselskab og de tre 
afdelinger hver især.  
 

8. Årshjul 
• Beboermøder 

i. Regnskabsmøde – maj  
ii. Budgetmøde – september  

iii. Frister for indkaldelse og udsendelse af materiale 
• Afdelingsbestyrelsesmøder  

i. Som udgangspunkt den første onsdag i måneden; dog ikke i juli 
ii. Markvandring i april måned  

• Arrangementer 
i. Hvilke arrangementer skal der være? 

ii. Hvordan inviteres beboerne? 
iii. Koordinering med EK ift. opgaver 

• Kurser  
 

Det nye system i KAB, Unik, forventes at have et oplæg til et årshjul; vi følger op, når systemet er oppe at 
køre. 
 

9. Skiltning og infoskærme 
Der er i bestyrelsen enighed om, at opslag gerne skal se ’smart og flot’ ud. Jesper var heldigvis enig. Der 
indkøbes ’magnetiske lommer’, som kan sættes op, hvor der er informationspotentiale – og så samler vi op 
på markvandringen i marts. 



Der indkøbes 10 infoskærme, som skal hænge i elevatorforrummet. Som et forsøg sættes der til at starte 
med én skærm op i 2 meters højde på væggen over elevatorknappen.  
 

10. Aktivitetsrummet i kælderen 
Der er store udfordringer med det nye aktivitetsrum i kælderen, idet der er ikke et toilet i nærheden af 
rummet. Forslag: udvalget udarbejder videre og kommer med et forslag til beboermødet i maj om 
opsigelse af AOFs lejemål i kælderen for at anvende dette til kombineret aktivitetsrum og 
bestyrelseslokale.  
 

11. Opgaver og spørgsmål til EK 
• Ingen punkter 

 
12. Orientering fra udvalg 

• Aktivitetsrum (se punkt 10) 
• E-bestyrelse 

 
13. Kommende møder 

Onsdag den 7. februar kl. 17.30: langtidsplan 
Onsdag den 7. marts kl. 17.00 (markvandring – indendørs) 
Onsdag den 4. april kl. 17.00 (markvandring – udendørs) 
Onsdag den 2. maj kl. 17.30 
Beboermøde tirsdag den 22. maj 
Beboermøde onsdag den 19. september 
 

14. Evt. 
• Ingen punkter 


