
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

mandag den 2. september 2020 kl. 17.30 

 Sadelmagerporten 2A 

 
Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Henrik Birlis (HB), June Egeborg 

Carstensen (JEC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand og 

referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:   

Mødet starter med regnskabs- og budgetmøde v/Christian Skov Christiansen, KAB 

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks Alle  

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 29. juni 2020 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

• Beton – En del af de resterende depotrum kan nu genetableres. Dog ikke i det store 
rum i 4’eren, da der fortsat trænger vand ind. Mere info ift. fremtidige arbejder 
forventes fra rådgiver i næste uge.  

• Flag – der indkøbes to flag, der kan ligge i selskabslokalet, så beboerne der har fest 
der, selv kan hejse flag. Det er også muligt at rette henvendelse til 
Ejendomskontoret og få hejst flag ifm. mærkedage inden for arbejdstid. 

• Pakkebokse – Aftalen er stort set på plads, og pakkeboksene er opstillet inden for 
en måneds tid. 

• Elevatorer – OTIS forventes at lave en oversigt over, hvad der skal til for at få nogle 
elevatorer, der er bare lidt mere driftssikre.  

• Skabslåger – EK oplever til tider ved fraflytning, at skabslågen over komfuret er 
skadet af damp. Da udsugningen ikke er verdens bedste, er det uhensigtsmæssigt 
at holde fraflytter ansvarlig. Bestyrelsen besluttede, at der skabslågerne 
fremadrettet udskiftes på Store Hus’ regning, hvis der er pga. ’almindeligt brug’. 

• Postkasser – udskiftning af postkasserne er sket med visse udfordringer, idet en del 
beboere ikke har afleveret nøglen.  

JDO 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

• Avedøre Fjernvarme v/JEC – beregning af, hvorvidt returtemperaturen kan sænkes 

• Møde i visionsgruppen ift. hjemmeside v/JDO + MP + MFS 

• Avedøre Green City – forud for mødet var stiftende generalforsamling for 
Energifællesskabet, som er lig Avedøre Fjernvarme blot inden for energi, Avedøre 
Boligselskab er indtil videre ikke med, idet det er imod lovgivningen. 

• Møde med kundedirektør v/MFS – oplæg vedr. ændring i kundechef-struktur 

• Afsnitsforeningen v/JDO + MP + MFS – dialog med OCM om årets gang og det 
fremadrettede 

• SSP-samarbejdet v/JDO + MFS – det går godt i Avedøre Stationsby samt Hvidovre 
kommune generelt; der er opmærksomhedspunkter, som politiet og kommunen er 
opmærksom på. 

 
 
 
 

 

 



Til drøftelse: 

• Åbne døre til svalegang – vi ændrer til perioden, hvor dørene til svalegangene og 
skaktrummet er åbne, til at være den varme periode; EK sørger for at lukke, når 
temperaturen falder. 

• Vandtryk – manglende tryk nogle steder 

• Årshjul – hvem holder styr på fristerne 

• Beretning  

• Nye navneskilte på alle postkasser 

• Lys ved stationen – fra 1. oktober 2020 overtager Store Hus drift og vedligeholdelse 
for belysning ved stationen. Når lyskilden går, skiftes lampehovedet; der sker en 
udskiftning løbende. 

• Julefrokost-dato – fredag den 27. november 2020 – HB arrangerer 

• Afskedsgave – Thorbjørn, Natacha og Veysel 

6. Helhedsplan 

• Dialog mellem byggepartnerskabet og Avedøre Green City er skabt 

• Positiv tilbagemelding fra Landsbyggefonden; vi afventer nærmere 

• Besigtigelsestur mandag den 21. september 2020 

 
 

7. Affaldssortering 

• Arrangement den 19. september 2020 

 
 

8. Beboer/afdelingsmøder 

• Regnskabs- og budgetmøde – onsdag den 16. september 2020 

• Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

• Dirigent: John Olsen 

• Dirigent: Julie Dyppel 

• Forplejning: kaffe/the og småkager 

• Gennemgang af indkomne forslag til beboermødet  

 
 

9. Spørgsmål og opgaver til EK (opfølgning) 

• Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto) – næste gang 

• Containergården – afhentning af affald; EK arbejder på en optimering af afhentning 
af affald 

• ’Oversvømmelse’ – Centerstrøget 

• Pergolaen er genetableret 

• El-standere (inkl. hybrid) – vi følger op 

• Henstillede cykler – der arbejdes på at fjerne ’forfaldende’ cykler 

• COPARK app – HB undersøger mulighederne 

• Elevatordisplay/manglende prikker – idet elevatorerne skal udskiftes ifm. 
helhedsplanen, er det for dyrt at skifte displayene nu  

• Legeplads – er kunstigt græs som underlag en mulighed (økonomi) – JDO  
• Internet i kælderen – EK er på sagen; køber ny router 

• Spindelvæv på svalegangene skal fjernes – JDO  
• Lyskilde på dartskive i beboerlokale – JDO  

 

10. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

• Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: Malene, Henrik – efter behov: JDO 

• Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: Malene, Henrik, Marianne, June 

• Vindudvalg: June, Marianne, Malene – efter behov: JDO 

 
 

11. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

• Samle skrald-arrangement – 19. september 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/) 

• Visioner - seminar i januar (kombination af seminar og nytårskur) – dato 
kommer 

 
 

https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/


 

12. Evt. 

•  Kopper med Store Hus – JDO sender link  
 

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Afdelingsmøde/regnskab + budget – onsdag den 16. september 2020 
Helhedsplan – besigtigelsestur – mandag den 21. september 2020 
Avedøre Fjernvarme – onsdag den 23. september 2020 
Organisationsbestyrelsesmøde – tirsdag den 29. september 
Repræsentantskabsmøde – onsdag den 30. september  
AB-møde – onsdag den 7. oktober 2020 kl. 17.30 
 

 
Alle  
Alle  
JEC 
Alle  
Alle  
Alle  


