
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 11. oktober 2017 

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

Afbud:  

Dagsorden: 

1. Opfølgning – byggeudvalgsmøde  
2. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 
3. Godkendelse af dagsorden 
4. Godkendelse af referat fra 13. september 2017 
5. Meddelelser fra ejendomslederen 
6. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen 
7. 360 grader-analyse 
8. Unge i huset  
9. Halloween 
10. Opgaver og spørgsmål til EK 
11. Orientering fra udvalg 

a. E-bestyrelse 
b. Kvalitetssikring 

12. Evt. 
 

1. Opfølgning – byggeudvalgsmøde 
Melding til projektleder: et betinget ja, som er forudsat, at OCM tilslutter sig projektet. 
 

2. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 13. september 2017 
• Referat blev godkendt. 

 
5. Meddelelser fra Ejendomsleder 

• Rummet foran vaskeriet bliver malet, og der opsættes et ’vaskeri’-skilt 
i. Der arbejdes på at få en dørpumpe på døren ind til vaskeriet, som aktiveres ved 

anvendelse af vaskerikortet 
• Skiltning vedr. etage og nummervisning er sat op 
• Personale – EK: Trine (TD) er retur fra barsel, og Camilla overtager stillingen efter Niels 
• UNIK (det nye administrationssystem) – ibrugtagning i slutningen af november 

 
6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 

• Organisationsbestyrelsesmøde er blevet afholdt, hvor bl.a. 360 grader-analysen blev fremlagt 
• Avedøreudvalgsmødet er blevet afholdt, hvor bl.a. renovering af Naverporten var på programmet 
• Grønt udvalgsmøde, hvor borgmesteren også deltog, hvor den indledende dialog blev sat i gang 
• Plan for grønne områder: møde med CBS 
• Affaldssortering: møde med CBS 

 
 



7. 360 grader-analyse 
Der er udarbejdet en 360 grader-analyse vedr. besparelse af udgifterne i Avedøre Boligselskaber 
og de tre afdelinger hver især. Konsulenterne bag analysen kommer på næste 
afdelingsbestyrelsesmøde (1. november) og fortæller, om deres anbefalinger. Ejendomslederen 
fortalte, at ’Store Hus’ allerede havde overvejelser om flere af forslagene. Det opfølges af et 
temamøde for hele organisationsbestyrelsen i januar. 
 

8. Unge i huset  
Der er ubudne gæster i og omkring Store Hus. Der er stor fokus på en løsning af problematikken. 
Det er vigtigt, at både politiet og kommunen kommer ind over for at finde en løsning. 
Fremadrettet indberettes alle hændelser om ubudne gæster i huset. Sjoerd og Jesper holder et 
møde med politiet i næste uge. Sjoerd lægger et opslag på Facebook, hvilke tiltag, der er sat i 
gang. 
 

9. Halloween 
Der afholdes halloween-arrangement i Selskabslokalet fredag den 27. oktober kl. 17-20. Der er 
først-til-mølle-princip. 
 

10. Opgaver og spørgsmål til EK 
• Hyletonen i kælderen ved 2 A kan høres oppe i huset; der skal gøres noget, som ’lyden’ 

bliver nede i kælderen 
• Ved næste møde får bestyrelsen en her & nu-opgørelse af, hvordan det går med 

regnskabet 
 

11. Orientering fra udvalg 
• E-bestyrelse 

i. iPad bestilles til bestyrelsen midt december 
• Kvalitetssikring 

i. Der arbejdes på skabeloner og ’velkomst-brochure’ til nye medlemmer af 
bestyrelsen 

 
12. Evt. 

• Facebook-gruppen – det er kun formanden som udtaler sig på bestyrelsens vegne. 
 

Næste AB-møder 
Onsdag den 6. december kl. 17.30 

 

Næste AB-møde: 

Onsdag den 1. november kl. 17.30 

 


