
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Dagsorden 

Onsdag den 01. juni kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: Andreas Sørensen (AS), Daniel T. Lysdal (DL), Henrik Birlis (HB), Thorbjørn 

Rasmussen (TR), June Egeborg Carstensen (JEC), Marianne Poulsen (MP), 

ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), og Malene Friis Schultz (MFS) 

Afbud: Mona Petersen (MPE) 

 Referent: MFS 

Vi starter med byggeudvalgsmøde kl. 17.30. 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 4. maj 2022 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Betonprojektet: JDO har haft møde med Danakon og Elindco, vedr. belægning. JDO undersøger, 
om der er et par referencesteder i nærheden, så vi kan tage ud og se på eksempler på belægning.  
- Ukrainske flygtninge: Hvidovre kommune har underskrevet en aftale om husning af ukrainske 
flygtninge. De første flytter inden for kort tid. 
- Striber på P-plads: Ejendomskontoret er gået i gang med at brænde nye striber på P-pladsen.  
- Skilte: Skilte med info om at politiet har adgang til overvågning samt skilte vedr. hjertestartere 
forventes opsat den 10. juni. 
- CFBU: JDO har fået en henvendelse fra CFBU vedr. røggener fra hotellejlighederne. JDO har 
svaret, at det ikke er muligt at forbyde beboerne at ryge eller åbne vinduerne i deres eget hjem.  
- Husorden: Den godkendte husorden på afdelingsmødet den 18. maj træder i kraft pr. 1. juli og 
omdeles sammen med referatet fra afdelingsmødet. JDO rundsender den endelige version, 
forinden den printes (og omdeles). 
- Salto: JDO har haft møde med El-strøm, som er vores leverandør af kameraer og eksisterende 
briksystem, Unilock. Det er muligt for El-strøm at opsætte læsere og installere software, der gør, 
at vi kan beholde Unilock, og supplere med Salto. Løsningen er billigere, og det forventes at vi 
ovenikøbet får mulighed for at opsætte de meget billigere offline-låse i vores nuværende system.   
- Rust på elevator: JDO har gjort Anders Andersen opmærksom på, at de skal tørre elevatordørene 
af og give dem stålpleje tre gange om ugen iflg. kontrakten. Desværre har de ikke helt fået gjort 
det; derfor tager JDO fat i AA igen. 
- Poppeltræerne (punkt på byggeudvalgsmøde): JDO søger for at få poppeltræerne fældet.    
- Selskabslokalet – gardiner med logo/billede. JDO kommer med forslag snarest. 
- Selskabslokalet: nye retningslinjer for udlejning af selskabslokale træder i kraft 1. juni 2022. De 
opdaterede retningslinjer ligger på hjemmesiden og bliver udleveret ved udlejning fra i morgen. 



 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- ORI: Høring ift. udvidelse af E20-motorvejen: der er sendt et høringssvar fra Avedøre Boligselskab 
- ORI: Møde vedr. el-ladestandere i Avedøre Stationsby v/MFS: JDO og KAB er i gang med at 
undersøge, om vi kan få en fælles løsning inden for kort tid. Hvis det bliver aktuelt, skal beboerne 
stemme om løsningen på et – evt. ekstraordinært – afdelingsmøde 
- ORI: Podcasten ’Alment’ under Avedøre Boligselskab er udgivet via Spotify 
- Visionsmøde v/MP + MFS: der arbejdes videre med visionsarbejdet, og der kommer indkaldelser 
til ekstraordinære repræsentantskabsmøder, hvor repræsentantskabet sammen skal drøfte 
visionerne 
- ORI: Hvidovre Kommune har åbnet en ny hjemmeside, der skal give flere borgere mulighed for at 
være med i dialogen om Hvidovre Kommunes udvikling: https://deltag.hvidovre.dk/da-DK/.  
- DR: Julearrangement for beboerne 2022 v/TR – TR foreslår, at der afholdes konkurrencer for 
børnene (aldersdifferentieret) + spørgsmål om Store Hus-konkurrence for de voksne; altså 
aktivering af deltagerne ved julearrangementet. TR + MP + AS arbejder videre på et oplæg. 
- DR: COPARK. Beboerne kan snarest oprette gæstetilladelserne i forvejen ved at vælge den dato 
gæsten kommer på besøg på forhånd. Det er muligt at få trykt fysiske 3 dages-gæstetilladelser. DL 
laver en aftale med COPARK. 
- DR: parkering – midlertidigt v/beboerhenvendelse: det er muligt at oprette 20 digitale p-
tilladelser + suppleret med fysiske billetter. DL svarer beboeren. 
- DR: hjemmesideudvalg for Avedøre Boligselskab – TR deltager fra Store Hus 
- Opfølgning afdelingsmødet:  

* Vandindtrængen på altaner 
* Politiet – viden om placering af chip 
* Kigge på bødeordningen 
* Store Hus’ hjemmeside – store-hus.dk viser stadig den gamle hjemmeside 
* Arrangementer 
* Bedre lyd til næste afdelingsmøde/mikrofoner 

 
6. Beboer/afdelingsmøder 
- Datoer for afdelingsmøder i 2022: 21. september 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset  
- Dirigent: Flemming Bagge-Nielsen 
- Referent: JDO undersøger 
- Forplejning: trekantssandwich 
 
7. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Elevator i 2’eren mangler lysstofrør 
- Er det muligt at fastgøre skiltene på skaktlågerne på ny? JDO følger op 
- Elevatorforrum 5. sal i 4’eren – ny kabelboks: JDO undersøger, om den kan males 
- På KAB’s repræsentantskabsmøde var der forslag om oprettelse af betalingskort for 
boligselskabet. Hvordan er modellen i Store Hus? – EKs MobilePay er hægtet op på JDOs 
Mastercard for Store Hus. AB har også et Mastercard. 
- Indkøb af ny dartskive inkl.  belysning og dartpile + nye billardkøer – JDO søger indkøbet 

https://deltag.hvidovre.dk/da-DK/


 
8. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, JEC, MP 
 
9. Evt. 
- Scenevogn til Byparken – TR fortæller, at kommunen snart får en ny scenevogn, som kan lånes 
gratis af foreninger 
- Duesnorer – der kommer nye op, når de går i stykker  
 
3 punkter fra AB-møde 

• Ukrainske flygtninge flytter midlertidig ind i nogle af lejligheder, som står ledige efter 
genhusningen 

• Poppeltræerne er syge og bliver derfor fældet snarest  

• COPARK: det er snart muligt at oprette flere dages p-tilladelser i app’en 
 

Punkter til næste møde: 
- OP: Kort over træsorter på de grønne områder: JDO – rykker Martin for svar.  
- OP: Statistik, Store Hus: JDO – der er oprettet en sag i KAB’s hotline. 
- OP: Placering af eksisterende vaskemaskine/ny lovgivning: JDO har skrevet til Laybourn 
(elektrikeren).   
- OP: Centerstrøget/fjernvarmeprojekt: JDO følger op ift. reetablering af underlag efter 
fjernvarmeprojektet  
- OP: Metalcontainer: der kommer en ny åbning – hvornår? 
- OP: Forvitrede riste i køregraven: JDO har skrevet til OCM, men har intet svar fået 
- DR: Cykelværksted v/TR 
- DR: Hjemmeside-input – Store Hus v/alle (kom med input) – fast punkt fremadrettet på AB-møde 
- DR: rammerne for bestyrelsesarbejdet: oplæg + 2 x rygepauser pr. møde + spisning kl. 17 v/MP + 
så meget skriftligt som muligt (a la OB-møderne) + skal vi lave en madordning? v/MFS 
 
Kommende møder: 
AB-møde – torsdag den 11. august kl. 17.30  
Informationsmøde – onsdag den 17. august kl. 19-21  
Avedøre Green City – torsdag den 2. juni v/MFS 
Sommerarrangement – EK + AB: fredag den 17. juni 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedr. visionsarbejdet – 27. september 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde vedr. visionsarbejdet – 16. februar 2023 
 


