
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

Onsdag den 4. november 2020 kl. 17.30 

 Sadelmagerporten 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Henri Tolba (HT), Henrik Birlis (HB), June Egeborg 

Carstensen (JEC), Malene Friis Schulz (MFS), Marianne Poulsen (MP), Marie 

Søndertoft Pedersen (MSP), Martin Lohse (ML), Pia Hansen (PH) og 

ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Afbud:  Henri Tolba (HT), 

Tue Halvorsen har meddelt, at han ikke vil at deltage i bestyrelsesarbejdet. 

 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Godkendelse af referat 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
6. Beboer/afdelingsmøder 
7. Helhedsplan 
8. Spørgsmål og opgaver til EK 
9. Diverse udvalg 
10. Evt. 
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat fra 6. oktober 2020 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Betonprojekt: Danakon har fået Elindco til at lave en slibeprøve, som blev godkendt af 
bestyrelsen; så betonstykket foran 2’eren er det samme som foran 4’eren .  
- Betonprojekt: Der har ikke været indtrængende vand, siden der blev injiceret Polyurethan i 
støbeskel i kælderen i 4’eren. Byggepartnerskabet er enig med JDO, at det store dræprojekt til 
helhedsplanen kan vente. Håndværkerne er i gang med at reetablere samtlige depotrum; 
forventes at være på plads om en uge. 
- Affaldssortering, selskabslokale: JDO har et forslag til stativ til brug i selskabslokalet, hvor der 
både er plads til bio- og restaffald samt ekstra beholder. Bestyrelsen godkendt forslaget. 
- Covid-19 nye tiltag: Håndtagene på skaktene sprittes mandag, onsdag, torsdag og fredag. Tirsdag 
bliver de vasket af. Beboere skal bære maske eller visir ved besøg af servicemedarbejder eller 
håndværker. JDO undersøger muligheden for at sætte spritbeholder op ved skakterne. 



- Internet: drøftelse om henvendelse fra Waoo vedr. internetforbindelse. Den indgåede aftale med 
Bolignet-Aarhus fastholdes, som det også er blevet besluttet af beboerne på afdelingsmødet den 
16. september 2020. 
- Personale: der er ansat en barselsvikar på ejendomskontoret.  
- Køkkener: på afdelingsmødet besluttede beboerne, at det fremadrettet bliver muligt at udskifte 
køkkenet, hvor beboeren låner Store Hus’ egne midler og afbetaler hen over 10 år. Bestyrelsen 
besluttede, at der ikke tillægges renter på lånet. 
- Affaldsøer: JDO har holdt et møde med kommunen vedr. affaldsbeholdere ”Smartline”, og der er 
positiv stemning omkring etablering af affaldsbeholdere langs Sadelmagerporten (i forlængelse af 
ramperne). JDO kommer med et oplæg, hvordan og hvor Smartlinerne skal stilles op, og hvilken 
farve beholderne skal have. 
- Elevatorer: styringen til elevatordørene i 4’eren øst og 2A er gået i stykker. JDO henvendte sig til 
OTIS vedr. pris på reparation, og efter en længere svartid fra OTIS blev reparationsarbejdet sat i 
gang. JDO arbejder på en arbejdsgang, så information om driftsstop kan komme på infoskærm og 
app’en. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
Informationer fra den afholdte møder: 
Repræsentantskabsmøde – 19. oktober: fælles hjemmeside for Avedøre Boligselskab, budgetter og 
regnskaber + valg til bestyrelse og repræsentantskaber 
Avedøre Green City v/MFS – torsdag den 22. oktober: ELENA-ansøgningen er imødekommet og tre 
Grøn pulje-ansøgninger er imødekommet 
Juletræ indkøbt; står i kælderen 
 
Drøftelser: 
- "Taskforce" til bekæmpelse af "de fremmede" v/DL: JDO har holdt møde med kommune og 
politiet og sendt billeder af de unge, som uretmæssigt opholder sig i Store Hus. JDO fortæller også 
om en app, hvor man anonymt kan anmelde til politiet. 
- Skrivelse vedr. ændring til COPARK-app: JDO udarbejder et udkast til skrivelse, som kan godkende 
af bestyrelsen. 
- Parkeringsanvisning til store biler: Grønt udvalg udarbejder forslag 
- Stigning i husleje samt forbrug kontra stigning efter helhedsplan og renovering af facader m.m.: 
dialog om baggrunden for huslejestigningen vedr. vandafgift, at vi skal være opmærksomme på en 
huslejestigning pga. den kommende helhedsplan  
- Ny internetudbyder fra 1. februar 2021 – information til beboerne: Bolignet-Aarhus udarbejder et 
udkast til en skrivelse. Beboerne skal indkøbe egen router.  
- Hjemmeside for Store Hus: JDO rykker KAB for svar. 
- Julehygge for alle beboere v/alle – onsdag den 25. november kl. 16.00 – planlægning via mail  
- Nyhedsbrev: infoskærm (kort version) med henvisning til hjemmeside (lang version) v/MFS 
- Ansøgning Grøn Pulje – Vild med Vilje 
- Opsætning af TV: JDO sørger for at hænge TV’et op i lokalet ’Under Trappen’ (på væggen, hvor der 
nu er legevæg) 
- Køkken ’Under trappen’: JDO har indhentet tilbud på ca. kr. 12.000; fremsendes til bestyrelsen.  
- Podcast genoplivet 
 



6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 19. maj + 15. september 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset 
- Dirigent: MFS undersøger 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Beboerworkshop den 9. november – p.t. 10 beboere tilmeldt 
Møde mellem Byggepartnerskabet &os, KAB, Avedøre Green City, evt. JDO og MFS forud for 
beboerworkshop 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK 
- Spindelvæv på svalegangene: OK 
- Bil uden nummerplade på parkeringsplads: skulle være fjernet 
- Cykler på Centerstrøget: fjernes, hvis de er henstillet 
- Varme ’det store rum’ + AB-rum: Ejendomskontoret ordner  
- Maling af gang fra køregrav til elevatorforrum ved 2 A: sættes i gang  
 
9. Diverse udvalg 
Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: MFS, HB – efter behov: JDO 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: MFS, HB, MP, JEC 
Vindudvalg: JEC, MP, MFS – efter behov: JDO 
 
10. Evt. 
 

Kommende møder: 

Beboerworkshop v/alle – mandag den 9. november kl. 18-21 
Styringsdialogmøde v/MFS – torsdag den 12. november  
Julehygge for alle beboere v/alle – onsdag den 25. november kl. 16.00 
Julefrokost – bestyrelse + ejendomskontor – fredag den 27. november 
Afdelingsbestyrelsesmøde v/alle – 2. december kl. 17.30 (JEC + MP står for maden) 
 


