
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag d. 6. juni 2018 kl.19.30 – 22.00 

Selskabslokale, Store Hus 

Sadelmagerporten 2, Hvidovre 

Bestyrelsen:              formand Sjoerd Janssen (SJ), 

næstformand Malene Friis Schulz (MFS), 

Thorbjørn Rasmussen, John Petersen, Marianne Poulsen,  

Michael Ottesen, Jannich Nielsen (forlod mødet under pkt. 4), Henrik Birlis 

Ejendomskontor:     ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

sagsbehandler Trine Djurø (TD) 

Dagsorden 

 AB+EK 

1. Tømning af afdelingsbestyrelses post og mailboks 
Ny email adresse til bestyrelse: bestyrelse.sh@avbs.dk 

TR/SJ 

2. Godkendelse af dagsorden SJ 

3. Godkendelse af referat fra 5. maj 2018 SJ 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Pesticider i vandet – På HOFORs hjemmeside oplyser de, at de har lukket 

for de lokale vandværk, indtil de har fundet kilden. Hvidovre bliver i 

mellemtiden forsynet fra hovedstadens regionale vandværker, hvor 

pesticidniveauet er under grænseværdien. 

 Nye beboerlokaler – Erhvervsudlejningen sender en opsigelse af AOF-lejemålet 

pr. 1. juli 2018. Der er et opsigelsesvarsel på et år, idet det er som udlejer lejemålet 

opsiges. Jesper går i dialog med AOF om mulighederne for tidligere fraflytning.  

 Nyt mødelokale på EK – Når AB flytter til de gamle AOF lokaler, bliver der jo et 

lokale ”til overs” på EK. Det er oplagt at lave mødelokale i det lokale. Det kræver 

dog ændring af indretningen, så man kan sidde uforstyrret, når der holdes møde. 

Jesper arbejder på, at der bliver opsat en væg med en dør og store glaspartier. 

 Trappeforkanter – der arbejdes på med at anvende en stærkere lak på 

trappetrinene i stedet for at sætte stål-lister på. 

 Affaldssække – Flere beboere smider rullerne med affaldssække direkte i skakten 

eller anvender slet ikke affaldssækkene. Ordningen ændres til, at beboerne skal 
tilmelde sig ordningen, og derefter får rullerne som normalt i postkassen. 2 ruller 
til 1V og 2V samt 3 ruller til 4V; flere ruller kan afhentes på EK efter behov. 

 Planter på svalegange – En del beboere har pyntet op med planter, kunstværker 

cafestole ol. foran deres lejemål. Jfr. husorden må der ikke stå effekter på 

svalegangen. EK kører en kampagne med oplysning om fjernelse af effekterne. 

 Netværk – Tidsplan for oprettelse af netværk til infoskærme ved Dansk Kabel TV 

kommer snarest.  

 Legeplads – Det er nødvendigt at undersøge, om der ligger nogle servitutter i 

tinglysningsbogen, som siger at der ikke må være legeplads i Byparken.  

 Ubudne gæster – Det har været en god periode, hvor der har været færre ubudne 

gæster. 
 Selskabslokalet – Der etableres ny dør ved selskabslokalet og i stedet for nøgle 

etableres en chip-læser. Dermed kan EK åbne for adgangen til selskabslokalet, når 

beboerne anvender lokalet. 

JDO 

mailto:bestyrelse.sh@avbs.dk


 Selskabslokalet – Det sker ofte, at selskabslokalet efterlades uden at tømme 

opvaskemaskinerne. EK kommer med udkast til nye retningslinjer for anvendelse 

af selskabslokalet, som fremlægges på næste AB-møde. 

 Lamper i indkørslen – gravearbejdet starter 11. juni, så der kan komme lys i 

lamperne på ny. 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 OB-møde – forud for repræsentantskabsmødet blev der afholdt 

Organisationsbestyrelsesmøde. 

SJ 

6. Opfølgning beboermøde – 22. maj 2018 

 Opfølgning på rengøring i Store Hus 

 Kamstrup – nogle beboere havde oplevet, at det ikke var muligt at aflevere 

vedkommendes nøgle på EK i forbindelse med udskiftning af el-målere. Årsagen 

var dog, at Kamstrup havde krævet, at én fra EK skulle gå med op, når el-måleren 

skulle udskiftes; men havde ikke lavet aftalen med EK (som ikke har mulighed for 

at afsætte ressourcer til dette) 

 Forretningsorden 

 Handicapparkeringspladser foran nr. 2 

Alle 

7. Visionsgruppen 

 Organisationsbestyrelsen skal nedsætte en visionsgruppe. John og Malene 

deltager fra Store Hus. 

SJ 

8. Aktivitetsrum 

- Navngivning-konkurrence 

- Retningslinjer skal færdiggøres 

- Åbning: lørdag den 29. september 

JDO/SJ 

9. Sociale aktiviteter i kommende periode (bestyrelse og beboere) 

- VM i fodbold/grill + tips (beboerne): 16., 21. og 26. juni 

- Bestyrelses-grillaften (bestyrelse, inkl. familie): fredag den 22. juni 

- Sen sommerfest (bestyrelse + EK): fredag den 17. august? (Jesper og Trine hører 

øvrige på EK) 

SJ 

10. Rør- og faldstammeprojekt 

- Michael og Marianne kommer med forslag til blandingsbatterier 

- Infoskærme inden opstart i efteråret (netværk er på vej + indkøb af 12 skærme) 

- Beboer-app (er på vej; endnu ikke viden om hvornår) 

Alle 

11. Husorden (overholdelse og konsekvens) 

- Der skal udarbejdes en opdateret husorden til beboermødet i september  

- Måger, rod, genstande på svalegangen 

Alle 

12. Nabohjælp 

- Jannich fordeler materialet fra Nabohjælp 
Alle 

13. Grill 

- Afdelingsbestyrelsen har indkøb af en gasgrill til brug for Store Hus. Udgiften 

dækkes af salg af sodavand, vand, vin og øl i forbindelse med arrangementer. 

Bestyrelsen skal finde ud af, hvordan brugen af grillen skal være; indtil videre står 

den til fri afbenyttelse i aktivitetsskuret. 

 

14. Opgaver og spørgsmål til EK 

- Der mangler et borde/bænkesæt. Der indkøbes tre sæt og de to eksisterende 

bord/bænkesæt sættes i et andet sted på østsiden. 

Alle 

15. Organisering beboeraktiviteter 

- Nedsættelse af vaskeriudvalg  

- Nedsættelse af aktivitetsrumsudvalg 

SJ 



16. Dato for Mail/Office-kursus 

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

17. Møder i næste periode 

- AB-møde: 8. august 2018 

- Budgetmøde: Jesper undersøger dato med Nazli 

SJ/MFS 

18. Evt. Alle 

 


