
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 1. februar 2017 

Til stede: Thorbjørn Rasmussen, John Petersen, Birgit Jacobsen, Marianne Poulsen, Trine Arnskjold, Jesper Duus, 
Sjoerd Jansson, Henrik Birlis (deltog fra punkt 5) og Malene Schultz (ref.) 

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 04.01. 2017 
5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
7. Johns punkter  
8. Evt. 

 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasser samt mailbox 

2. Status for ting, som er sat i gang 
• Selskabslokalet: indkøb af supplerende køkkenting – Bestyrelsen  har udarbejdet en liste, som er 

givet til ejendomskontoret. 
• Regler for udskiftning af hårde-hvidevarer: der er en standard for hhv. 2- og 4-

værelseslejlighederne. EK har en fortegnelse, over udskiftningerne. 
• Referater bliver lagt på hjemmesiden; det tager bare tid. 
• Store Hus’ hjemmeside – tages op på visionsmødet i weekenden.  
• App – der kommer en KAB App i midt-juni. 
• Skab på aktivitetsskuret: der er udarbejdet en vejledning; der skal lige et oversigtsbillede på. 
• Prioritering af ’de grønne’-opgaver: Jesper sender listen af opgaver pr. mail til næste AB-møde. 
• Wi-Fi i selskabslokalet; det er kun for bestyrelsesmedlemmer pga. sikkerhedsforanstaltninger 
• Beboertilfredsundersøgelse – Sjoerd har lavet et oplæg (som rundsendes inkl. Jespers input) 

 
3. Godkendelse af dagsorden 

4. Godkendelse af referat af 04. januar 2017 
Referat blev godkendt. 
 

5. Meddelelser fra Ejendomsleder 
• Pullert ved stationen Pullerten har ikke virket i flere år. Jesper har bedt kommunen om, at komme 

og se på den; håbet er, at kommunen kan reparere den. 
• Faraomyrer Der er et kæmpe udbrud af Faraomyrer i 2’eren. Der er tale om 94 lejemål, der er 

direkte eller indirekte berørt. Bekæmpelsen er igangsat. 
• EBO Consult Jesper har afholdt et møde med EBO Consult vedr. energibesparelser. De er uvildige 

konsulenter og har lovet, at gennemgå projektet vedr. udskiftning af lyskilder til LED uden 
beregning.  

• LED under overskabe Der er indkøbt nogle LED lamper til montering under overskabene i 
køkkener. Når et af de gamle armaturer går i stykker, og når der er fraflytninger, skiftes der til nye 
LED.  
 

6. Meddelelser fra Afdelingsbestyrelsen 
• Jubilæumsudvalget – beboerskrivelse; underskrivelse. 
• Avedøreudvalgsmøde 23. februar – input: der mangler lys på strækningen fra Centerstriben til 

busstopstedet. 
• Nabohjælp og tryghed – behov for kampagner. 



• Servicehund – der har været en klage over en servicehund, som hyler og gør. Der er blevet sendt 
et brev til beboeren fra EK. 

• Vaskeri – behov for prisstigning, så udgifter balancerer indtægter. Overvejelser om udskiftning af 
vaskemaskiner og tørretumblere. Der nedsættes et vaskeriudvalg efter sommerferien. 

• Oplæg til fremtidige indsatsområder:  
o Parkeringspladsen – der skal ny belægning om fire år. 
o Carportene – stigning på kr. 100 

• KAB kunderepræsentantskabsmøde 31. januar – aftale mellem Regeringen, KL og BL, at der skal 
spares gennemsnitlig 8,5% på driften i den almene sektor (2014-2020). 

• Måtter – måtterne kastes ud over altangangene; det er ikke beboere.  
• Affaldsbeholdere – link sendes til Jesper  
• Lys mangler – fokusområde; Jesper følger op. 
• KABs opførelse i Friheden – til senere opfølgning 
• EK underretter lejere i Penthouse om reglerne for Hårde Hvidevarer i Store Hus; lejerne skal ikke 

selv købe – der henlægges til det, og lejlighederne udlejes inkl. hårde hvidevarer. 
• Kørsel på Centerstrøget og i Byparken. Tages op på næste møde i Afsnitsforeningen og 

Avedøreudvalget. 
• AB's arkiv og Ejendomskontorets arkiv – AB’s arkiv skal gennemses og ordnes. Reglerne for 

arkivering skal undersøges, og vi skal følge disse. John undersøger lovgivningen. 
• Ændringer i Avedøre Stationsby  
• Asfaltarbejde v. Store Hus 
• ’Manglende saltning’ den 7. januar på Centerstriben. Der var spejlglat (fra Kiosken til Stationen); 

skyldes islag. Der var saltet kl. 06.30 og kl. 08.00. 

Malene var nødsaget til at gå, derfor overtog Marianne referat skrivningen. 

• Elevatordøre  
• Indretning af bestyrelseslokale  
• Informationer fra EK til beboerne 

Madturnus 
• Marts: Sjoerd 
• April: Marianne 
• Maj: Malene 
• Juni: Henrik 

 

Byggeudvalgsmøde onsdag den 1. marts 2017 kl. 17-19 

Næste AB-møde: onsdag den 1. marts 2017 kl. 19 

 

Ansvarlig: Deadline: 


