
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

mandag den 29. juni 2020 kl. 17.30 

 Sadelmagerporten 2, kælderen 

 
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:   

Vi startede med et oplæg fra Jesper Christensen, Bolignet Aarhus, vedr. mulighed for  

internet i Store Hus. Fremlægges beboerne på afdelingsmødet i september. 

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks Alle  

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 3. juni 2020 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

• Beton – deltagelse af Erik Andersen og Allan Larsen, Danakon; forklaring af 
dræningsprojektet under Store Hus. Notat blev gennemgået, og budgettet 
fremlagt. 

• Klimaanlæg – det opsatte klimaanlæg slukkes hver fyraften og lyddæmperen er 
blevet lagt ned 

• Åbning – KAB har meldt ud, at det nu er oppe til de lokale ejendomskontorer at 
åbne efter Coronakrisen. EK åbner for beboerhenvendelser på ny fra mandag den 
6. juli. 

• Fugtmelder – beboere, der ikke var ikke hjemme og ej heller havde afleveret nøgler 
trods varsling, varsles på ny, og udgiften til gen-besøg pålægges beboeren. 

• Postkasser – hvis det eksisterende ’tag på postkasserne’ kan genbruges, udskiftes 
postkasserne på 5. sal i 2’eren og 4’eren med nye postkasser, og de nedtagne 
postkassers dele bruges som reservedele, når en postkasse går i stykker. På 5. sal er 
der nemlig flere postkasser, der er ubrugte pga. sammenlagte lejligheder. 

JDO 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

• Møde vedr. RINNO v/MFS – Avedøre Green City (virtuelt møde) 

• OB-møde – det ordinære møde, som var blevet udskudt fra maj måned 

• Fjernvarmemøde med KAB v/Jan Cronqvist – møde med Avedøre Fjernvarme om 
evt. kommende nedsættelse af priser pga. udskiftning af anlæg 

• Visionsmøde – hjemmesidemøde torsdag den 18. juni  

• Avedøre Green City – søgning af Grøn Pulje, Hvidovre kommune 

• Kundeservicestrategi – der er ændringer på vej, idet der er et ønske om større 
nærhed. Bitten Dufour har på vegne af Avedøre Boligselskab indkaldt 
kundedirektøren til at give information. 

 

 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

• Fugtmelderne er sat op – til dels (se ovenfor) 

 

7. Helhedsplan 

• Der er udarbejdet et dispositionsforslag 

 
 

8. Affaldssortering  
 



 

• Test af skakterne har været i gang siden oktober måned 2019, og det går relativt 
godt. En permanent løsning foreslås af bestyrelsen til det kommende 
afdelingsmøde den 16. september.  

• Arrangement den 19. september – det forberedende møde blev afholdt; vi afventer 
nærmere meldinger  

9. Beboer/afdelingsmøder 

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

• Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

• Dirigent: John Olsen 

• Dirigent: Julie Dyppel 

• Forplejning: kaffe/the og småkager 

 
 

10. Beboerlokale 

• Indvielse af beboerlokale – tirsdag den 1. september kl. 17.00-19.00 

 
Alle  

11. Hjemmeside – Store Hus 

• Store Hus er interesseret i at få samme layout, som den kommende hjemmeside 
for Avedøre Boligselskab 

• JDO tager kontakt til May vedr. udkast til hjemmeside 

 
 
 
JDO 

12. Spørgsmål og opgaver til EK 

• Varslinger - fremadrettet (lukning af vand - og tilhørende frustrationer for EK 
og beboerne) 

• Opslag - opsætning og nedtagning + vedligehold 

• App'en - fejlvisning 

• Åbne dørene til elevatorforrummene i sommerperioden 

• Legehjulet (se mail og kom med kommentarer) 

 

13. 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 

 
 

14. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

• Indvielse af beboerlokale – tirsdag den 1. september kl. 17-19 

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

 
 

15. Evt. 

• Afskedsgaver  

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Helhedsplanmøde – tirsdag den 30. juni kl. 17.30-20.00 
Avedøre Green City – tirsdag den 18. august kl. 17.00 
Visionsmøde – onsdag den 19. august kl. 17.30 
Avedøre Fjernvarme – 25. august kl. 17.30 
Afsnitsforeningen – onsdag den 26. august kl. 17.00 
SSP-møde – mandag den 31. august kl. 17.30 
Indvielse af beboerlokale – 1. september kl. 17.00-19.00 
AB-møde 2. september 
Afdelingsmøde/regnskab og budget – onsdag den 16. september 2020 
Avedøre Fjernvarme – 23. september 2020 
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https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/

