
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 6. december 2017 

Til stede: formand Sjoerd Jansson (SJ), Thorbjørn Rasmussen (TR), John Petersen (JP), Jesper Frederiksen (JF), 
Henrik Birlis (HB), Michael Ottesen (MO) Jannich Nielsen (JN), ejendomsleder Jesper Duus (JD), Trine Djurø (TD) og 
Malene Schultz (MS) 

Afbud: Marianne Poulsen (MP) 

Dagsorden: 

1. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat fra 1. november 2017 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
5. Meddelelser fra formanden 
6. 360⁰ analyse – drøftelse af anbefalinger samt planlægning AB møde 
7. Ekstra ordinært beboermøde den 12. december 
8. Nabohjælp 
9. Brandtrapperne 
10. Opgaver og spørgsmål til EK 
11. Orientering fra udvalg 

a. Aktivitetsrum 
b. Grønne områder 
c. Aktivitetsskur 
d. Infoskærme (ny) 

12. Evt. 
 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

2. Godkendelse af dagsorden 

3. Godkendelse af referat af 1. november 2017 
• Referat blev godkendt. 

 
4. Meddelelser fra Ejendomsleder 

• Lys i kælderen + elevatorerne – Jesper er i gang med at indhente tilbud på LED-belysningen i 
kælderen, inkl. cykelkælder, samt ny belysning i elevatorerne. 

• Lys ved trapper i køregrav – Der opsættes LED belysning oppe under gangbroen. 
• Rengøring – Pr. 1. januar 2018 er Lars Lind ansat fuld tid til at varetage vores egen del af 

rengøringen. Den resterende del af rengøringsopgaven varetages af Anders Andersen, der var 
billigst af de indkomne tilbud.  

• Kælderdøre – Maling af kælderdøre opstarter i denne uge. 
• Træk – EK oplever ofte, at beboere klager over, at det trækker fra deres skydevinduer/-døre. Det 

er et generelt problem (konstruktionsfejl), hvilket vil sige, at vi i princippet har problemet i samtlige 
lejemål. Jesper havde et møde med en glarmester for at kigge på et lejemål for at få et indtryk af 
omfanget af problematikken. I forbindelse med smøring af skydedøre og -vinduer vurderes det, 
hvordan tilstanden er i alle lejemål. Det er dog ikke afsat penge på budgettet. 

• Bjørn, ejendomsleder fra Syd, fratræder sin stilling – og en ny ejendomsleder skal ansættes. 
 
  



Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
• Kamstrup – der var varslet en udskiftning af el-målere, men mange beboere oplevede, at der ingen 

kom på det varslede tidspunkt. Sjoerd udarbejder et standard-klagebrev, og beboere, som har 
oplevet denne manglende afvarsling opfordres til at indsende brevet til Kamstrup. 

• Thorbjørn informerede om, at han er nu medlem af Byggeri- og Teknikudvalget under KAB. 
 

5. 360 grader-analyse – drøftelse af anbefalinger samt planlægning AB møde 
Der er udarbejdet en 360 grader-analyse vedr. besparelse af udgifterne i Avedøre Boligselskab og de tre 
afdelinger hver især.  
Besparelse: belysning (ca. kr. 167.000), rengøring (ca. kr. 170.000) 
 

6. Ekstraordinært beboermøde den 12. december 
• Sted: Enghøjhusets aula 
• Dirigent: Sjoerd skriver og forhører de øvrige afdelinger 
• Referent: Sjoerd skriver og forhører de øvrige afdelinger 
• Hente nøgle: Sjoerd 
• Bestilling af smørrebrød hos Café Hjertetræet: Sjoerd 
• Traktement: kaffe og småkager (indkøbes efter behov) Malene 

 
7. Nabohjælp 

Jannich har kontaktet Det Kriminalpræventive Råd og fået nogle information til brug for oprettelse af 
nabohjælp. Principperne er oprindeligt baseret på villaveje, så konceptet skal tilpasses Store Hus. Der er en 
app forbundet med nabohjælp. Jannich arbejder videre med et oplæg, og Nabohjælp tages op på næste 
beboermøde i maj måned. 
 

8. Brandtrapper 
Afventer et uvildigt brandsyn. 
 

9. Opgaver og spørgsmål til EK 
• Opslag med informationer – det er EK, som sætter opslagene op og tager dem ned igen. Der er en 

plan for, hvor opslag hænges op. 
• Koordinering med EK vedr. arrangementer – Malene udarbejder et oplæg 
• Der ligger en bunk træ på græsset ved springvandet – det venter på flere afskårne grene, inden det 

bliver kørt væk. 
• Springvandet – overvejelser om, hvorvidt vi skal have springvandet etableret på ny. Der indkøbes en 

nyt pumpe til springvandet. 
• Springvandet i søerne i vest etableres også på ny. 
• Altankasserne – fortsat nedtagelse og etablering af oversigtskortene et andet sted 
• Skiltning (ingen rygning og max. antal person) i selskabslokalet skal genetableres som ’rigtige’ skilte 
• Maling ved kælderopgang 2 og 4 
• Nummerskilte ved opgang 2 og 4 skal kunne ses fra både Sadelmagerporten og køregraven 
• Ensretning gældende fra opgang 2 og frem. Michael sender forslaget til ejendomslederen. 

  



10. Orientering fra udvalg 
• Aktivitetsrum 

i. Møde på onsdag den 13. december – oplæg laves i forhold til beboermødet i maj måned 
• Grønne områder 

i. Projekt vedr. grønne områder – når der foreligger et færdigt projekt, skal dette stilles som 
forslag på et beboermøde 

• Aktivitetsskur 
i. Reoler opstilles i næste uge 

• Infoskærme (ny) 
 

11. Evt. 
 

Næste AB-møde: 
Onsdag den 3. januar kl. 17.30 
Onsdag den 7. februar kl. 17.30 
Onsdag den 7. marts kl. 17.30 
Onsdag den 4. april kl. 17.30 
Onsdag den 2. maj kl. 17.30 

 
Beboermøde onsdag den 23. maj – Thorbjørn undersøger 

 


