
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 04. maj kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: Pia Hansen (PH), Thorbjørn Rasmussen (TR), June Egeborg Carstensen (JEC), 

Marianne Poulsen (MP), Mona Petersen (MPE), ejendomsleder Jesper Duus 

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

Daniel T. Lysdal (DL) deltag fra punkt 5 

 Referent: MFS 

 
Gregers Hedegaard mødte op og spurgte til Grand Bazaar. Det tyder på, at Grand Bazaar lukker; så 
problemet er måske ikke eksisterende inden for kort tid. Vi blev dog enige om, at beboerne/ 
bestyrelsen skal gøre OCM opmærksom på, at næste lejer ikke skal køre på brostenene.  
 
Vi indleder med regnskabsmøde med Nazli. 
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 6. april 2022 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Affaldssortering: Første fejlsortering i Smartline-containerne blev opdaget, og en bemærkning 
om et gebyr på kr. 3.000 blev nævnt fra kommunen.  
- Metalcontainer: der kommer en ny åbning, hvor det er muligt nemt at komme af med 
metalaffaldet 
- Containergården: skråpladerne fjernes, så kommunen kan komme til at grabbe affald hen over  
- Markvandring/gartneren: JDO har aftalt med Martin, Bakkelygård, at han fremadrettet deltager i 
markvandringen, så der kan være en dialog om områdets tilstand 
- Centerstrøget/fjernvarmeprojekt: JDO følger op ift. reetablering af underlag efter 
fjernvarmeprojektet  
 
Opfølgning: 
- Rust på elevator: der er indkøbt materialer til at løse opgaven. 
- Kort over træsorter på de grønne områder: JDO spørger Martin 
- Statistik, Store Hus: JDO følger op 
- Poppeltræerne: JDO mangler tilbagemelding fra Louise, Byggepartnerskabet&Os 
- Hoveddør-test: testdøren er i restordre og kommer først i uge 29 



- Opbevaring af diverse løsdele i beboerlokalet – JDO er stadig i gang; afventer møde med 
låsefirma 
- Selskabslokalet – gardiner med logo/billede. JDO undersøger prisen. 
- Placering af eksisterende vaskemaskine/ny lovgivning: JDO undersøger, om det er gældende for 
etableringen før lovgivningen trådte i kraft. JDO har først fået et svar for nylig; og et svar, der 
kræver opfølgning. 
- Nye retningslinjer for udlejning af selskabslokale træder i kraft 1. juni 2022 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Boblberg v/MFS: de tre afdelinger mødtes med Boblberg for at snakke om en plan for Avedøre 
Stationsby – en gratis mulighed for beboere i Avedøre Stationsby med en nabobobler.dk, som har  
- Avedøre Fjernvarme v/JEC + MFS (både møde og generalforsamling): der er kommet en 
udskiftning i bestyrelsen, og regnskabet så fornuftigt ud. 
- Store Hus er i gang med at undersøge, om de ledige boliger på 3. sal i blok 2 og 3 kan udlejes til 
ukrainske flygtning (punktet tages op på kommende OB-møde) 
 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- DR: Ændring af gæsteparkeringstilladelser – vi forespørger COPARK, om det er muligt at få 3 dages 
fysiske p-tilladelser og app + er det muligt at have en samlet antal dage, man kan parkere i stedet 
for pr. tilladelse; i alt 21 dagsbilletter  
- DR: rammerne for bestyrelsesarbejdet – når Messenger anvendes i normal arbejdstid, så er det til 
akutte spørgsmål, som besvares pr. mail 
- DR: E20-udbygning – det er vigtigt, at vi drøfter dette punkt; der er høringsfrist den 20. maj.  
- DR: beretning 2021/22  
- DR: Hjertestarter i Store Hus: For år tilbage blev det besluttet, at alle tre afdelinger i Avedøre 
Boligselskab skal have 3 stk. hjertestartere. JDO undersøger, om det er muligt at hænge to 
hjertestartere op på parkeringspladsen (én i 2’eren og én i 4’eren + en i Byparkhuset) 
- DR: Kommunikation til bestyrelse – det er muligt for beboerne at sende/lægge et brev, sende en 
mail eller møde personligt op den første onsdag i måneden kl. 17.30 i beboerlokalet, 2A, kælderen. 
 

6. Beboer/afdelingsmøder 
- Datoer for afdelingsmøder i 2022: 18. maj + 21. september 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset  
- Dirigent: Bjarne Haakonsson  
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: trekantssandwich x 120 (MFS), sodavand + vand (MP + MPE) 
- Afhentning af chip (MP + MPE) 
- Dagsorden 
- TR udarbejder en seddel, hvor det er muligt at melde sig til frivilligt arbejde 
 
7. Spørgsmål og opgaver til EK  
- De uindbudte i beboerlokalet: kontakt EK, som tjekker hvordan de er kommet ind 
- Svartid på henvendelse til EK: JDO fortæller, at der svares inden for kort tid. App’en virker ikke 
særligt godt. 
- Forvitrede riste i køregraven: JDO har skrevet til OCM, men har intet svar fået 



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

• Afdelingsmøde onsdag den 18. maj kl. 19 i Enghøjhuset – sæt kryds i kalenderen og kom 

• Avedøre Boligselskab er i gang med at undersøge, om de ledige boliger i Store Hus på 3. sal 
i blok 2 og 3 kan udlejes til ukrainske flygtninge 

• Lyt til podcasten ’Alment’, som Avedøre Boligselskab har udgivet – ligger på Spotify 
 

Punkter til næste møde: 
- DR: Julearrangement for beboerne 2022 v/TR 
- DR: Cykelværksted v/TR 
 
Kommende møder: 
Møde vedr. el-ladestandere i Avedøre Boligselskab v/MFS – mandag den 9. maj kl. 17.00 
Visionsmøde v/MFS – torsdag den 12. maj kl. 17.00 

Afdelingsmøde – onsdag den 18. maj kl. 19.00 – FOR ALLE BEBOERE       
Organisationsbestyrelsesmøde – mandag den 23. maj kl. 18.00 
Repræsentantskabsmøde – mandag den 30. maj kl. 19.00 
KAB-repræsentantskabsmøde – tirsdag den 31. maj kl. 17.00 
Byggeudvalgsmøde – onsdag den 1. juni kl. 17.30-19.00 
AB-møde – onsdag den 1. juni 2022 (efter byggeudvalgsmødet) 
Sommerarrangement – EK + AB: fredag den 17. juni 


