
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 02. marts kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: June Egeborg Carstensen (JEC), Marianne Poulsen (MP), Mona Petersen 

(MPE), Thorbjørn Rasmussen (TR), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), og 

Malene Friis Schultz (MFS) 

Afbud: Daniel T. Lysdal (DL), 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 2. februar 2022 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Smartliners: Kommunen har fjernet afspærringen, så Smartlinernes er således ’taget i brug’. 
Ejendomskontoret har i dag uddelt materiale om affaldssortering 
- Containergård: Bestyrelsen godkendte forslaget til oversigtsskiltet, der skal hænge på døren til 
containergården, samt de skilte, der skal hænge over de forskellige fraktioner.   
- Dørpumper: Der er fire dørpumper på svalegangsdørene, der er stået af inden for det seneste stykke tid. 
Den eksisterende pumpe er ikke helt dimensioneret til at kunne holde til de storme, der har været. JDO 
indkøber og tester en ny slags pumpe med lystæppe. 
- CFBU: Til info er CFBU’s kontrakt ændret, således at lejen er ekskl. vandforbrug. Vandforbruget betales 
efter forbrug. 
- Betonoverflade: JDO og kundechef i KAB Henning Holtov har afholdt møde med Danakon vedr. 
betonoverfladerne ved indgangspartierne til 2’eren og 4’eren. På mødet var der enighed om, at resultatet 
af betonprojektet ikke levede op til, hvad man kunne ønske og forvente. Der var en fælles forståelse for, at 
der skulle findes en løsning, hvilket der arbejdes videre med.  
- Ny medarbejder: Der er ansat en ny medarbejder,  til den ledige stilling, som starter 1. april. 

 
Opfølgning: 
- Selskabslokalets retningslinjer i folderskabelon: JDO havde medbragt forslag. 
- Skraldespande på Centerstrøget: der bliver bestilt nogle skod-låg til skraldespandene.  
- Rengøring af ’Under Trappen’: Den kontrakt, der er udarbejdet, er baseret på, at lokalet ikke var 
møbleret. JDO indhenter tilbud på rengøring af lokalet inkl. støvsugning og vask af gulvene samt aftørring af 
overflader. 
- Pakkeboks ved 4’eren: Nærboks har valgt at fjerne pakkeboksen ved 4’eren, fordi det ikke var rentabelt at 
have den.  



- Anvendelse af Byparken: Det er en aftale med Lene fra Avedøre Kulturhus og Bibliotek om de store faste 
begivenheder. Hvis der er andre arrangementer ud over dem, skal JDO kontaktes, og han sender 
forespørgslen videre til afdelingsbestyrelsen. 
- Rust på elevator: der følges op.  
- Kort over træsorter på de grønne områder: Gartneren Mogens har lavet optegningen og sender den 
snarest til JDO, som sender videre til bestyrelsen. 
- Smartliners til madpap: der er ingen melding fra kommunen vedr. sortering af madpap, så vi ved ikke, om 
det bliver i en Smartliner. 
- Arbejder på Centerstrøget: Det burde være sådan, at JDO spørges, og han kigger på projektet og hvilke 
gener, det evt. giver beboerne, så JDO kan fortælle, hvilken varsling der skal foretages.  
- Statistik Store Hus: JDO følger op. 

 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- ORI: Store Hus er blevet trukket ude af EU-projektet RINNO, fordi det ikke kan nås inden for 
tidsrammen. 
- DR: Hjemmesiden – der bliver sendt et udkast til ændring af tekst til JDO med bestyrelsen c.c. på 
mailen. Hjemmesiden forventes at blive taget i brug onsdag den 6. april kl. 16.30-17.30, hvor der 
vil være et arrangement i beboerlokalet ’Under Trappen’. 
- OP: Salto-brik på et skab til opbevaring af diverse løsdele – der er møde med låseleverandøren; 
måske er det en anden løsning, som skal findes. 
- OP: Bazaar-skrivelsen v/DL og PH – punktet tages op på næste møde. 
- DR: Julearrangement for beboerne 2022 – TR kommer med et oplæg på næste AB-møde 
- DR: Udkast til husorden 2022 – der er ikke kommet input, så det foreslåede udkast, fremlægges 
på afdelingsmødet i maj måned som forslag. 
- DR: Kulturtoget – repræsentant fra Avedøre Boligselskab/Store Hus: TR melder sig. 
- DR: mød bestyrelsen – Bestyrelsen besluttede, at vi holder åbent for alle beboere + velkomst til 
nye beboere kl. 17.30-18.00 hver den første onsdag i måneden; samme dag som AB-mødet. 
 

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  
- insekthotel i kælderen: placering: JDO kommer med forslag til placering. 
- mulighed for løbende info fra EK: JDO mailer løbende. Bestyrelsen giver en melding, hvilke 
punkter, som skal drøftes på AB-møde. 
- Vand- og varmeregnskab: det virker til at mange har fået penge retur. Årsagen er bl.a. billigere 
fjernvarme. 
- Placering af eksisterende vaskemaskine/nye retningslinjer: hvem er spurgt om lovligheden heraf? 



 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, JEC, MP 
 
10. Evt. 
intet  
 
3 punkter fra AB-møde 
 

• ’Mød bestyrelsen’ hver den første onsdag i måneden kl. 17.30-18.00  
o Arrangement for alle beboere onsdag den 6. april kl. 16.30-17.30: indvielse af 

hjemmeside, information om Smartliners og oplæg om Avedøre Green City 

• Smartlinernes på Sadelmagerporten er taget i brug 

• Pakkeboks ved 4’eren er fjernet af Nærboks 
 
Punkter til næste møde: 
- Hoveddør – test 
- Infostander til plakater i Byparken 
- Cykelværksted (overvejelser om adgang til rummet via salto + skabe med hængelås; TR inviterer 
Finn med til markvandringen 20. april) 
 
Kommende møder: 
SSP-møde v/MFS – mandag den 7. marts kl. 17 
Dialogmøde vedr. helhedsplan – onsdag den 9. marts kl. 19 
KAB-formandsmøde v/MFS – mandag den 14. marts kl. 17  
Visionsmøde v/MFS + MP – tirsdag den 15. marts kl. 18 
Kulturtoget – årsmøde v/TR + MFS – torsdag den 24. marts kl. 19 
Møde vedr. el-ladestandere i stationsbyen – mandag den 28. marts kl. 17.30 
Møde vedr. facaden v/MFS – torsdag den 31. marts kl. 10 
AB-møde – onsdag den 6. april 2022 kl. 17.30 – MFS står for maden 
Byggeudvalgsmøde – onsdag den 20. april kl. 17.30-19.00 
Markvandring – onsdag den 20. april kl. 19.00-21.00 
Sommerarrangement – EK + AB: fredag den 17. juni  
 


