
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 02. februar kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), June Egeborg Carstensen (JEC), Marianne Poulsen (MP), 

Mona Petersen (MPE), Thorbjørn Rasmussen (TR), ejendomsleder Jesper Duus 

Olsen (JDO), og Malene Friis Schultz (MFS) 

Afbud: Pia Hansen (PH) 

 Referent: MFS 

Vi startede med byggeudvalgsmøde kl. 17.30 
 
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 5. januar 2022 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Containergård – Smartline-containerne forventes at blive taget i brug omkring uge 8. Den efterfølgende 
indretning af containergården er koordineret med kommunen. JDO undersøger, om der kan males på 
murene, så der nudges ift. affaldssorteringen. 
- Bænke – Der er sat midler af i år til udskiftning af 12 bænke på østsiden; opfølgning på marts-mødet, 
projekteringsforslag ift. helhedsplan. 
- Opsigelse – Der er desværre en opsigelse på ejendomskontoret. Rekrutteringsprocessen er sat i gang. 
- Skraldespande – JDO har indhentet tilbud på to forskellige skraldespande til ophæng i kælderen og stuen 
ved opgang 2 og 4 + 2 A. Det er en større udgift, som der ikke er midler til i budgettet. Udgiften lægges ind i 
forslaget til budget 2023. 

 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- OP: Tryghedsgruppen – der har været afholdt møde. Der skal følges op på hyletoner de forskellige 
steder. Bestyrelsen besluttede at der bliver opsat 8 skilte med ordlyden ’Politiet har adgang til 
videoovervågningen’ samt skilt med hjertestarter-henvisninger på de øvrige etager. Der udarbejdes 
en skrivelsen med opfordring om, at beboerne ikke lukker op for folk, de ikke kender, gåtur med 
naboerne på svalegangene og bruge beboerlokalet ’Under Trappen’ i 2 A. 
- OP: Grand Bazaar – næste møde. 
- OP: Askebæger på Centerstrøget – forslag om ophæng på centerstrøget; tages op på 
Afsnitsforeningsmødet. 
- DR: Hjemmesiden – Ny hjemmeside indvies tirsdag den 1. marts kl. 18. MFS udarbejder invitation 
til beboerne. 



- DR: Selskabslokalet ’retningslinjer for udlejning’ – JDO indsætter tekst-forslag i folderskabelonen; 
evt. input sendes pr. mail til alle. 
- DR: Ambassadørnetværk – Avedøre Green City. Der er midler til at uddanne beboerne i Avedøre 
Boligselskab til grønne omstillingsagenter. Idéen er, at agenterne får en kort uddannelse i at igangsætte 
grønne initiativer og fællesskaber, samt inspirere deres medmennesker til en grøn og klimavenlig levevis. 

Alle interesserede kan blive ambassadører og deltage i uddannelsen.  Bestyrelsen synes, at det er en god 
idé. 
 

6. Beboer/afdelingsmøder 
- Datoer for afdelingsmøder i 2022: 18. maj + 21. september 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset  
- Dirigent: Bjarne Haakonsson  
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Status – byggeudvalgsmøde startede mødet. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- OCMs affald i køregraven: der er en forventning om, at der kommer endnu en container i 
køregraven til OCMs lejemål. 
- Dørene fra elevatorforrum til svalegange: i tilfælde af storm må dørene ikke fastlåses, jfr. 
brandmyndighederne. JDO undersøger, hvorvidt en kraftigere dørpumpe kan være en løsning. 
- Skraldespande på Centerstrøget: JDO følger op, om der er skodplader på skraldespandene. 
- Fjernsyn ’Under Trappen’: JDO følger ift. strøm til TV’et  
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, JEC, MP 
 
10. Evt. 
-  JDO følger op ift. rengøring af ’Under Trappen’ 
- Duetråd sættes op i resten af Store Hus 
- Sommerarrangement EK/AB: MFS sender Doodle ud 
 
3 punkter fra AB-møde 
 

Opfordring af tryghedsgruppen: 

• Undlad at lukke folk ind, du ikke kender 

• Gå en tur med naboerne på svalegangene  

• Brug beboerlokalet ’Under Trappen’ i 2 A 
 
Punkter til næste møde: 
- Bænke  
- Statistik for Store Hus 



- Salto-brik på et skab til opbevaring af diverse løsdele 
- Bazaar-skrivelsen v/DL og PH 
- Cykelværksted (overvejelser om adgang til rummet via salto + skabe med hængelås – TR inviterer 
Finn med til markvandring, når vi kender datoen) 
- iPad i AB 
- Infostander til plakater i Byparken  
- Julearrangement 2022 – TR kommer med et oplæg 
- Selskabslokalet: retningslinjer  
- Forslag til husorden 2022 – input sendes pr. mail til alle 
 
Kommende møder: 
Avedøre Green City v/MFS – den mandag den 7. februar kl. 17 
Hjemmesidemøde v/alle, der kan – mandag den 21. februar kl. 14 på EK 
Møde vedr. el-ladestandere i Avedøre Stationsby v/MP+MFS – mandag den 21. februar kl. 16.30 
Hjemmeside-indvielse v/alle – tirsdag den 1. marts kl. 18  
Byggeudvalgs- og AB-møde – onsdag den 2. marts 2022 kl. 17.30 – MFS står for maden 
Markvandring – Doodle 
Sommerarrangement – EK + AB – Doodle  


