
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 6. januar 2021 kl. 17.30 

via Teams 

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

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

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

ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

 Referent: MFS 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 2. december 2020 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Varme i elevatorforrum: radiatorerne i elevatorforrummene har ikke været serviceret i en del år. 
Hvis radiatorerne har været tændt, så skal de serviceres. Hvis radiatorerne ikke har været tændt, 
skal det undersøges, om de skal tændes. Hvis radiatorerne ikke har været tændt, skal det 
undersøges, hvilket nedslag i varmeregningen de beboere, som har væg op til 
elevatorforrummene, har fået. JDO undersøger. 
 - Affaldsøer: JDO har indhentet byggetilladelse til opsætning af Smartline-containere på 
Sadelmagerporten 2 og 4. Forinden opsætning af containerne skal der etableres belægning først. 
Bestyrelsen besluttede, at der skal lægges belægning i form af fliser under containerne. JDO 
vender tilbage, når kommunen har givet besked, hvor mange containere, der skal sættes op. 
- Legeplads: Der er kommet en byggetilladelse til legepladsen i Byparken. OB godkendte for tre år 
siden en budgetoverskridelse på Byparkens budget. JDO undersøger, hvor meget det koster at 
etablere – og MFS orienterer formandskabet i Avedøre Boligselskab om, at legepladsetableringen 
sættes i gang i år, når JDO har undersøgt prisen for etableringen. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- ’Lad det gro’ v/MFS (opgavegruppe i KAB) 
- Avedøre Fjernvarme v/JEC – mailmøde i december 
- RINNO-projekt – møde Byggepartnerskabet, KAB, Avedøre Green City, JDO og MFS: det skal 
forventeligt findes 7 testlejligheder, som får opsat energimålere.  
 
  Drøftelser: 
- Pakkeboks-placering: bestyrelsen besluttede, at pakkeboksen i 4’eren bliver stående og 
pakkeboks i 2’eren kommer retur på pladsen (svarende til placering ved 4’eren). 
- Parkering for længere biler: JDO undersøger med COPARK, om der kan opsættes skilte. JDO 
undersøger, hvad det koster at lægge piktogrammer op. Når meldingen fra COPARK og priserne er 



kendt på piktogrammerne, skal bestyrelsen pege på, hvilke parkeringsbåse, der skal være 
forbeholdt længere biler, og en kommunikationsplan lægges (seddel i forruden på længere biler, 
info-skærmene, app’en og hjemmesiden). 
- Graffiti i området: graffiti skal som udgangspunkt fjernes med det samme. 
- fælles mail (bestyrelse.sh@avbs.dk): vi er ved at være på plads ift. fælles adgang til fælles mailen; 
vi følger op. 
- Facebook - internet: MFS skriver til Jesper fra Bolignet-Aarhus, hvorvidt han vil være en aktiv del 
af Facebook-Store Hus-gruppen; ellers skal han ikke være med i gruppen. 
- Grøn pulje-ansøgning (frist 17. januar 2021): sansehaver – MFS sender forslag til oplæg. 
- Julepynt nedtagning – HB, DL og HT tager ned 
- ML fratræder bestyrelsen, DL indtræder som bestyrelsesmedlem. MFS indtræder som suppleant i 
Avedøre Fjernvarme. 
- Nyhedsbrev: forslag – 3 emner lægges på info-skærmen efter bestyrelsesmødet med henvisning 
til at læse referatet. Vi følger op på næste møde. 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 19. maj + 15. september. 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset 
- Dirigent: afventer Haroon, når vi kommer til 2021 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
JDO holder øje, om der kommer nye tiltag vedr. mulighederne for at afholde digitale møder. 
 
7. Helhedsplan 
Skema A blev godkendt af kommunalbestyrelsen i december 2020, så arbejdet fortsætter. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Opfølgning: opsætning af askebæger i 2A er bestilt. 
- Opfølgning: papirhåndklæde på toilettet i kælderen – JDO følger op. 
- Internet pr. 1. februar – JDO videresender den bekræftende mail fra Fibia vedr. kollektive 
opsigelse af internet i Store Hus til bestyrelsen. 
- Beboerklage over kælderrum: en klage over manglende effekter i kælderrum viste sig ikke at være 
helt retvisende, idet de fleste af tingene faktisk stod i kælderrummet. 
- Containergården/elektronik: Der står fire fyldte bure med elektronik, fordi kommunens instrukser 
ikke har været fyldestgørende. JDO har bedt om en skriftlig instruks, så der kan sorteres korrekt og 
blive afhentet; alternativt får en pris på tømning af usorteret. Bestyrelsen besluttede, at JDO 
vælger den løsning, der er mest økonomisk.  
- Vedligeholdelsesreglement: informationerne er opdateret på hjemmesiden.  
- Status for køkken ’Under Trappen’: JDO får besked om bordpladevalg og sætter gang i etablering 
af køkkenet. 
- Internet i kælderen (2A) – wifi-signalet er ikke godt i kælderen. JDO følger op. 
- Status for Store Hus’ hjemmesiden – JDO følger op. 
- Status betonprojektet – JDO følger op. 
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- Vandforbrug: bestyrelsen besluttede, at det skal være muligt for hver husstand at følge med i 
vandforbruget. JDO mangler melding om, hvornår det virker fra. JDO følger op. 
- Corona-opslag – anbefalet antal: 2 personer eller en husstand i elevatorerne i 2’eren og 4’eren, 1 
personer eller en husstand i elevator i 2A. JDO følger op. 
 
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. 
Intet 
 
Kommende møder: 
’Lad det Gro’ v/MFS – mandag den 11. januar  
Avedøre Green City v/MFS – mandag den 18. januar 
Podcastmøde v/MFS, MP + HB – tirsdag den 19. januar kl. 17.30 
Styringsdialog v/MFS – torsdag den 28. januar 
Afdelingsbestyrelsesmøde – 3. februar kl. 17.30 (Henri står for mad) 


