
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 4. april 2018 

Til stede: formand Sjoerd Jansson (SJ), Thorbjørn Rasmussen (TR), Henrik Birlis (HB), Jannich Nielsen (JN), 

ejendomsleder Jesper Duus (JD), Marianne Poulsen (MP), sagsbehandler Trine Djurø (TD) og Malene Schultz (MS) 

John Petersen (JP) var med under markvandringen. 

Afbud: Michael Ottesen (MO) 

Dagsorden: 

1. Markvandring – udendørs 

2. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat fra 7. marts 2018 

5. Meddelelser fra ejendomslederen 

6. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen 

7. Beboer-besøg 

8. Parkeringsforhold 

9. Gelænder ved 2 A 

10. Muligheden for live-streaming fra beboermøde m.m. 

11. Opgaver og spørgsmål til EK 

12. Aktivitetsrum 

13. Orientering fra udvalg 

a. E-bestyrelse 

14. Kommende møder 

15. Evt. 
 

1. Markvandring – udendørs 

 

2. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 7. marts 2018 

 Referat blev godkendt. 
 

5. Meddelelser fra Ejendomsleder 

 Elevatorservice – KONE er opsagt pr. 31. maj 2018. Der er indgået en ny aftale med OTIS. Der 

kommer til at være ét telefonnummer, som vi beboere skal ringe til (med mulighed for 

viderestilling). 

 Beskæring af træer – Gartneren påbegynder beskæring af træ/buske langs Naverporten, så snart 

vejret er til det. 

 Rengøring – efter opstart af ’egen’ rengøring er der draget nogle erfaringer, og processen tilpasses. 

 Vaskeri – nr. 5 ’lækker’ (skyldes at sæbeskålen ’fylder over’). Løsning: sæbeskålene skal 

renses en gang i kvartalet, hvorfor vaskeriet vil være lukket i ca. 2 timer; selvfølgelig med 

behørig beboerinformation. 

 Småskader i betonen ved 2’eren og 4’eren – bliver repareret ved Rope Access 

 Dørtelefonanlæg i stuen – der er på sigt behov for at få udskiftet anlægget, idet anlægget er 

udgået 

 Netværk – opfølgende møde i denne uge 



 Lyd på brandtrappe – lyden går lejlighedsvis ud, og der er indkøbt et nyt anlæg, som kan trække 

otte højtalere. 

 Trin-beskytter – der bliver opsat en prøve på trin-beskytter, og bestyrelsen følger op. 

 

6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

 Møde i Fjernvarmen – der er en større regning (VEKS), som sendes videre til borgerne. Der blev 

også talt om energibesparelse, og Avedøre stationsby er udpeget som den 30. ’European Green 

City’. 

 

7. Beboer-besøg 

 De fleste lejligheder er blevet gennemgået for at tjekker vinduer/døre mm, men der er 22 

lejligheder, som det ikke har været muligt at besøge, fordi beboeren ikke har været 

hjemme. EK har gentagne gange forsøgt at få kontakt til de pågældende beboere. EK vil nu 

lave et sidste forsøg, og afdelingsbestyrelsen hjælper til med formidling i aftentimerne i 

håb om at få kontakt til beboerne. Næste skridt vil være fogedforretning, hvis dette tiltag 

ikke virker. 

 

8. Parkeringsforhold 

 Der er flere køretøjer, som parkerer på parkeringspladsen mod øst, som har en længde, 

der er længere end parkeringsbåsen. Det gør, at manøvrearealet er begrænset, og det 

samme er udsynet, når man skal orientere sig på parkeringspladsen. Bestyrelsen arbejder 

videre på en løsning. 

 

9. Gelænder ved 2 A 

 Der bliver opsat et gelænder ved kælderopgang 2 A, så trappen er mere sikker, når 

forholdene omkring er glatte.  

 

10. Muligheden for live-streaming fra beboermøde m.m. 

 Som et forsøg vil bestyrelsen via iPad forsøge at live-streame fra beboermødet i maj 

måned. Tanken er også, at bestyrelsen vil optage små film fra diverse arrangementer, som 

kan lægges hjemmesiden/youtube-kanalen. Ønsket er, at alle kan følge med, selv om de 

ikke er til stede. Der er bestilt Padcaster inkl. rygsæk til formålet. 

 

11. Opgaver og spørgsmål til EK 

 Vaskeri-døren  

 Automatisk dørpumpe på 5. sal i 4’eren 

 

12. Aktivitetsrum 

 ’Aktivitetsrummet’ foran AOF skal anvendes til beboeraktiviteter. 

 Bestyrelsen udskriver en beboerkonkurrence, hvad ’aktivitetsrummet’ skal hedde. 

 Bestyrelsen arbejder videre med konkrete planer for anvendelsen, så vi på næste møde 

kan udarbejde et færdigt oplæg til beboerne, som fremlægges på beboermødet 

(ordensregler, m.m.) 

 Møde mandag den 9. april kl. 19.00-20.30 (videreudvikling af ideen) 
 

 



13. Orientering fra udvalg 

 E-bestyrelse – overblik over dokumenter 

 Arrangement – påske: meget vellykket og velbesøgt arrangement 

 

14. Kommende møder 

Onsdag den 25. april – byggeudvalgsmøde – kl. 17 

Onsdag den 2. maj kl. 17.30 

Tirsdag den 22. maj – beboermøde 

Onsdag den 19. september – beboermøde 
 

15. Evt. 

 Beretning – emner (sendes til Malene) 


