
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag den 8. august 2018  

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

 
Bestyrelsen:              formand Sjoerd Janssen (SJ), næstformand Malene Friis Schulz (referent), John Petersen, 

Michael Ottesen, Henrik Birlis, Marianne Poulsen (fra punkt 4) 

 

Ejendomskontor:     ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

 

Afbud: Thorbjørn Rasmussen, Jannich Nielsen 

Referat 

 AB+EK 

1. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 
E-mail-adresse til bestyrelse: bestyrelse.sh@avbs.dk 

SJ 

2. Godkendelse af dagsorden SJ 

3. Godkendelse af referat fra 6. juni 2018 + ekstraordinært møde 12. juni 

 Godkendt.  

SJ 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Betonskader: Vi er nødt til at igangsætte arbejdet med at udbedre 

utætheder samt skader i betonen hurtigst muligt. Da der ikke er midler i 

driften til at afholde omkostningerne til arbejderne foreslås det, at vi ansøger 

Landsbyggefonden med henblik på at få renoveringsudgifterne finansieret i 

Helhedsplanen. Hvis Landsbyggefonden ikke kan imødekomme ansøgningen, 

kan vi låne i egne midler. Bestyrelsen godkender, at vi først ansøger 

Landsbyggefonden, og hvis den ikke bliver imødekommet, låner i egne 

midler. 

 Ruder:  Stort set samtlige østvendte ruder på EK var punkteret, som udskiftes 

til lavenergiruder med let spejleffekt. Bestyrelsen godkender udskiftningen. 

 Elevatorer:  JDO har afholdt møde med OTIS vedr. elevatorer. Den største 

synder, når det gælder driftsstop, er, hvis dørene bliver blokeret. Der er 

mulighed for at få monteret nogle lysskinner imellem den inderste og yderste 

dør. Bestyrelsen godkender etablering af lysskinner. 

 Klimaanlæg: EK har modtaget en ansøgning fra en beboer om opsætning af 

klimaanlæg. JDO undersøger, om Hvidovre kommune kan godkende det. Hvis 

kommunen godkender det, skal forslaget op på beboermødet. 

 Legeplads: JDO har indsendt ansøgning til kommunen om etablering af 

legeplads i Byparken. Bestyrelsen skal finde en alternativ placering, idet det 

udvalgte underlag ikke var egnet til formålet. Det grønne udvalg lægger en 

plan for placering og fremlægger for bestyrelsen. 

 Varme lejligheder: Enkelte beboere klager over, at deres lejlighed er meget 

varm, idet de har væg ud til elevatorforrum. Bestyrelsen besluttede via mail 

at få åbnet svalegangsdørene, så der kunne komme luft igennem 

elevatorforrummene. Det var til glæde for alle, som har sin færden i 

elevatorforrummene. 

JDO 
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 AOF: AOF har fremsendt et krav om godtgørelse ifm. opsigelsen. Der er 

juridisk hjemmel for at stille krav, men der er flere poster i kravet, som vi har 

gjort indsigelse imod. AOF kan i øvrigt være interesserede i, at vi overtager 

noget af deres inventar. 

 ITV: JDO har indhentet tilbud på et kamera til indkørslen/udkørslen til 

Sadelmagerporten, som har en opløsning der er høj nok, så man kan se 

nummerplader. Det koster 62.000,- inkl. moms. Bestyrelsen besluttede at 

godkende indkøbet af kamera. 

 Støjmåling: JDO har godkendt en forespørgsel fra Statens 

Byggeforskningsinstitut og Force Technologies om muligheden for uden 

udgift at få lov at lave nogle støjmålinger på vores ventilationsanlæg.  

 Tillægsbevilling: Fritidsbutikken har igen i år fremsendt en ansøgning om en 

tillægsbevilling. Bestyrelsen godkendte tillægsbevillingen. 

 Røde Kors: Ejendomslederen har modtaget en opfordring fra Røde Kors 

Hovedstaden, om at de vil komme forbi og fortælle om de tilbud, aktiviteter 

og fællesskaber, som Røde Kors har både til unge, voksne, børnefamilier og 

ældre. 

 Information om nye indflyttere: Ifm. persondataforordningen vil der komme 

en mere ”skrabet” information vedr. nye indflyttere til formanden end 

tidligere.  

 Aircondition: Den sidste måned testet har en aircondition været testet på 

vaskeriet. Testen fortsætter et stykke tid endnu for at se, om den kan følge 

med, når der er mere almindelige danske varmegrader. 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 Solveig Isbrand er stoppet som formand for Afdeling Syd. Margit Kjærsgaard 

har overtaget formandsposten. 

 Green City: Avedøre Stationsby er én af de tre udvalgte byer 

 Afsnitsforeningsmøde 23. august 

 Affaldssorteringsmøde den 29. august 

SJ 

6. Beboermøde – 19. september  

 Sted: Enghøjhuset 

 Dirigent: Sjoerd kontakter professionel assistance 

 Referent: Sjoerd kontakter professionel assistance 

 Forplejning: Henrik bestiller sandwichs 

 Drikkevarer: Malene køber drikkevarer 

Alle  

7. Aktivitetsrum – status  

 AOF – se under ’meddelelser fra ejendomslederen’ 

 Idet opsigelsen af AOF-lokalet er 1 år, er der længere tid at gøre godt med i 

forhold til forberedelserne af aktivitetsrummet.  

 Nedsættelse af aktivitetsudvalg (gentages på beboermøde) 

 Opgaver for udvalget: navngivningskonkurrence, 

indvielsesarrangement/åbningsdato, retningslinjer, nye møbler, 

adgangsforhold (oplæg udarbejdes og fremlægges bestyrelsen) 

Alle  

8. Husorden 

 Klimaanlæg – se under ’Meddelelser fra ejendomsleder’ 

 Planter m.m. på svalegangene: vi skal evaluere ordningen på næste møde  

 Måger: fortsat problematik med fodring – bestyrelsen og EK arbejder videre 

på at finde en løsning 

Alle  



9. Vaskeriudvalg 

 Nedsættelse af udvalg. Fra bestyrelsen deltager:  Sjoerd, Henrik, Marianne 

 Beboerne opfordres til at melde sig til vaskeriudvalget på beboermødet i 

september. 

Alle  

10. Rør- og faldstammeprojekt 

 Rørprojekt: Kommunikation/forventningsafstemning 

Alle 

11. Nabohjælp 

 Opfølgning på projekt v/Jannich (idet Jannich ikke deltog rykkes punktet til 

næste gang) 

Alle 

12. Ideer til budget 2019 

 Idéudvikling til mødet i morgen 

Alle 

13. Opgaver og spørgsmål til EK 

 Manglende rengøring af svalegang, herunder gulvvask, rengøring af 

sidestykker samt gelænder. Ligeledes manglende rengøring i elevatorforrum 

ved 2A samt brandtrappe 

 Manglende vejbump ved udkørsel af Sadelmagerporten og ved nummer 2 i 

køregraven 

 Varmecentral/optimering – problemer med luft i centralvarme i 

fyringssæsonen 

 Stjernehimmel i elevator 

 Søen v/øst – rensning og genetablering af springvand 

 Lys ved 2 A 

 Papcontainer  

 Parkeringsplads – handicappladserne (afspærring pga. forestående arbejde, 

som blev udskudt) 

Alle 

14. Bestyrelsesaktiviteter 

 Anvendelse af Office: Mail, Kalender, Teams, SharePoint, Skype (bestyrelse) – 

Sjoerd kommer med datoer. 

 Foredrag: Sprogets Kraft. Pris kr. 100 pr. deltager – Marianne undersøger. 

SJ 

15. Møder i næste periode 

 Budgetmøde: 9. august kl. 17.30 

 Byggeudvalgsmøde:  4. september kl. 17.30 

 AB-møde: 5. september 2018 

 Referat: fremadrettet indføres kolonner for forslagsstiller, dato, indhold, 

tovholder og tidsfrist 

SJ 

16. Evt. Alle  

Punkter til næste møde:  

- fastsættelse af beboermøde i maj måned 2019 

- nabohjælp 

- sociale arrangementer: Halloween + glögg og juleklip (fastsætte datoer) 

- måger 

- planter m.m. på svalegangene 

 

 


