
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 10. maj 2017 

Til stede: Thorbjørn Rasmussen, John Petersen, Birgit Jacobsen, Marianne Poulsen, Jesper Duus, Henrik Birlis, 

Sjoerd Jansson og Malene Schultz (ref.) 

Afbud: Trine Arnskjold  

Dagsorden: 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 
2. Status for ting, som er sat i gang 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat af 05.04. 2017 
5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

7. Ny afstemning om fliser i næste uge 

8. Før beboermødet 

9. Evt. 
 
Regnskabsmødet med Nazli Tetik forud for AB-møde. 
 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

 Mail fra beboer vedr. forslag til beboermødet, som ikke er kommet frem pga. forkert mailadresse. 

Thorbjørn skriver til beboeren. 

2. Status for ting, som er sat i gang 

 Beboertilfredsundersøgelse – Jesper tilpasser undersøgelsen og får den sendt ud til alle beboere. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 05. april 2017 

Referat blev godkendt. 

 

5. Meddelelser fra Ejendomsleder 

 Rengøring af brandtrapper: Der er rekvireret rengøring af brandtrapperne; forventes færdig til 

jubilæet. 

 Lyd på brandtrapper: Der er indkøbt nogle nye meget små højttalere til brandtrapperne; ligner en 

elinstallation og bliver forhåbentlig ikke udsat for hærværk. Højttalerne vil snarest blive opsat i de 

yderste trapper, hvor der fortsætter med at være ubudne gæster.  

 Lys under udhæng: Der mangler ved lys under udhænget ved EK samt CFBU. Det billigste tilbud er 

blevet accepteret, og arbejdet vil blive sat i gang inden længe.  

 Skraldespande: Der var bestilt tre 100L skraldespande til østsiden; men de modtagne er på 60L – de 

bliver anvendt på Centerstriben senere. Jesper foreslår, at de sidste fire stk. 60L bliver indkøbt, så de 

alle skiftes med det samme. 

 Lampe ved Lidl: Det er nu endelig lykkedes at få monteret det manglende lampehoved på 

standeren ved Lidl. Der manglede dog en styringsenhed til lampen. Derfor er lampen ikke i brug 

endnu. Styringen er bestilt. 

 Kiplamper: Der er bestilt to Kiplamper, der skal sidde på betonstykket i de to ”indhak” ved hhv. 

2’eren og 4’eren; monteres efter jubilæet.  

 Årshjul: Der har arbejdes på et ”årshjul”, hvor alle årets begivenheder bliver skrevet ind, så der er et 

overblik over årets gang. Årshjulet vil indeholde forventede datoer for beboermøde og frister for, 

hvornår materiale skal sendes ud til beboerne.  

  

 



6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

 Møde med politiet og afdelingerne i Avedøre: Der kommer to nye lokalbetjente, Kasper Madsen og 

Lennart Grænge. Politiets melding er, at det går godt i Avedøre stationsby (der har været færre 

indbrud end det omkringliggende Hvidovre-område) og antallet af voldstilfælde er begrænset. De 

opsøgende kommunale medarbejdere mangler en brik til Store Hus – hvis de får en sådan, så vil de 

være opsøgende også inde i huset. 

 Tryghedsforebyggende møde: Fint arrangement – og materialet videreformidles. 

 Niels Brock tilbyder gratis kursus for to-sprogede elever – Thorbjørn videresender forslaget. 

 KABs repræsentantskabsmøde i morgen (11/5) – Thorbjørn deltager. 

 Afdeling Syd har fået ny formand: Solveig Isbrand – bestyrelsen sender nogle blomster og byder 

velkommen. 

 
7. Ny afstemning om fliser 

 Jess kommer med en ny flise, som vises på beboermødet i morgen, jfr. det fremsendte forslag på 
beboermødet. 

 
8. Før beboermødet 

 Dirigent: Viggo Jensen 

 Referent: Pernille Rasmussen 

 Døren: Marianne og Malene 

 Indkøb: Malene (småkager, sodavand og øl) 

 Vand: Thorbjørn 

 På valg: bestyrelsesmedlemmer – Birgit, Thorbjørn og Malene – og suppleanter: Marianne og 

Henrik 

 
9. Evt. 

 Intet 
 
Madturnus 

 Juni: Henrik 
 

Næste AB-møde: onsdag den 7. juni 2017 

 

Ansvarlig: Deadline: 


