
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 06. april kl. 17.30 

Kælderen 2A 

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

(MPE), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), og Malene Friis Schultz (MFS) 

Afbud: Daniel T. Lysdal (DL), Pia Hansen (PH), Thorbjørn Rasmussen (TR) 

 Referent: MFS 

 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 2. marts 2022 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Facader ved elevatorforrum: træværket ved elevatorforrummene trænger til udskiftning; og det 
haster, idet der formodentligt er råd i noget af træværket. Bestyrelsen besluttede, at der skal 
udarbejdes en rapport hurtigst muligt, så vi får viden om omfanget. 
- Hjemmesiden: Store Hus’ hjemmeside er oppe at køre (store-hus.dk) 
- Ny medarbejder på EK: medarbejderen, som tidligere havde sagt ja til jobbet, sprang fra, så en ny 
medarbejder er blevet ansat. 
- Containergården: det viste sig, at der ’manglede’ en container til stort metal, som skal stå i 
containergården. Så til trods for, at kommunen fik planen over containergården tilsendt forinden 
der blevet ændret, så har det været nødvendigt at bestille nye skilte, som sættes op.   
- EKs åbningstid: antallet af beboere, som personligt møder op på Ejendomskontoret, er faldet. JDO 
undersøger, hvilke henvendelser det er og laver en statistik. 
- Smartliners metal-åbning: det er samme åbning som ved flasker, men det er uhensigtsmæssigt, 
idet det er svært at få metallet igennem åbningen. JDO har kontaktet kommunen, om åbningen 
kan ændres, hvilket er blevet afvist. JDO klager over denne beslutning og sætter bestyrelsen c.c. 
på mailen. 
- Ledige lejligheder: JDO undersøger muligheden for, at ukrainske flygtninge kan tilbydes de ledige 
lejligheder, som står tomme frem til sammenlægningen sættes i gang. 
- Rust på elevator: JDO følger op. 
- Kort over træsorter på de grønne områder: kommer forventeligt på tirsdag.  
- Statistik Store Hus: JDO følger op 
- Insekthotel i kælderen: JDO kommer med forslag til placering 
- Poppeltræerne: JDO undersøger med Louise fra byggepartnerskabet, hvilke dele af træerne, der 
skal anvendes i helhedsplanen. 
- Hoveddør test: der sættes en hoveddør op i træ i løbet af april måned (var oprindeligt en del af 
helhedsplanen). 



 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- SSP-møde v/MFS: et positivt møde, hvor der var fokus på, hvordan det går i Avedøre Stationsby. 
Politiet bemærkede, at kriminaliteten i vores område er den laveste i hele Hvidovre 
- Møde i Kulturtoget v/JEC/MP/PH: JEC blev valgt ind i Kulturtoget (med Bjarne fra Syd som 
suppleant). 
- Beboerarrangement den 6. april: der kom desværre ingen beboere, så vi skal formidle 
informationerne på en anden måde til næste gang. Note til bestyrelsen: det er vigtigt, at der 
udpeges en tovholder til et arrangement, som koordinerer på tværs af bestyrelsen. 
 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- OP: opbevaring af diverse løsdele i beboerlokalet – JDO er stadig i gang med at undersøge 
mulighederne for at låse løsdelene ind, så alle beboere kan have adgang til disse 
- DR: Beboerlokale – retningslinjer: antal gæster ændres til 3 personer. 
- DR: Filmoptagelse-ansøgning – ansøgningen afvises. 
- DR: SSG-aftale – aftalen bibeholdes som den er. 
- DR: Selskabslokalet – gardiner med logo. JDO undersøger. 
- DR: Frivillighedscenter v/Hvidovre Kommune. Bringes op i OB-regi. 
- DR: Hjertestarter i Store Hus: Vi undersøger, om der foreligger en plan for stationsbyen som 
helhed ift. opsætning af hjertestartere. MFS skriver til Henning Holtov. 
- DR: Bolignet Aarhus-generalforsamling torsdag den 28. april kl. 19. Henrik Birlis deltager på ny på 
Store Hus’ vegne. 
- DR: Beretning – punkter: mail punkter til MFS med alle c.c. 
 

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 
- Indkaldelse er godkendt 
 
7. Helhedsplan 
Der er særskilt byggeudvalgsmøde – punktet udgår fremadrettet 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Altan-skrivelse – opfølgning sker i løbet af sommeren, hvis der er behov. 
- Placering af eksisterende vaskemaskine/ny lovgivning: JDO undersøger, om det er gældende for 
etableringen før lovgivningen trådte i kraft. 
- Elevatorerne: Der er udarbejdet en plan for omfattende vedligeholdelse af elevatorer. JDO sender 
en oversigt over aktiviteterne hen over de kommende tre år. 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, JEC, MP 



 
10. Evt. 
Intet 
 
3 punkter fra AB-møde 

• Tilstandsrapport skal udarbejdes for facaderne ved elevatorforrum 

• Der er udarbejdet en plan for omfattende vedligeholdelse af elevatorer 

• Ny medarbejder på Ejendomskontoret pr. 1. maj 2022 
 

Punkter til næste møde: 
- DR: Julearrangement for beboerne 2022 v/TR  
- DR: Cykelværksted (overvejelser om adgang til rummet via salto + skabe med hængelås; TR 
inviterer Finn med til markvandringen 20. april) 
- OP: Bazaar-skrivelsen v/DL og PH 
- DR: Kommunikation til bestyrelse – alternativ til mail? 
- DR: E20-udbygning 
 
Kommende møder: 
Byggeudvalgsmøde – onsdag den 20. april kl. 17.30-19.00 
Markvandring – onsdag den 20. april kl. 19.00-21.00 
Avedøre Fjernvarme – generalforsamling onsdag den 27. april kl. 18.00 
AB-møde – onsdag den 4. maj 2022 kl. 17.30 
Sommerarrangement – EK + AB: fredag den 17. juni 


