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 Sadelmagerporten 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Henrik Birlis (HB), June Egeborg Carstensen (JEC), Malene 

Friis Schulz (MFS), Marianne Poulsen (MP), Marie Søndertoft Pedersen (MSP), 

Pia Hansen (PH) og ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Afbud: Henri Tolba (HT) 

Fraværende: Martin Lohse (ML) 

Mødet startede med besøg af Jan Cronqvist (JC), energikonsulent, KAB, som fortalte om 
mulighederne for solceller og energi. KAB har vi en el-aftale med Energi Danmark, der også kan 
anvendes i Store Hus. En mulighed er, at vi ændrer, hvor beboerne i Store Hus deler hovedmålere 
og alle lejemål får opsat en bimåler. Hvis det bliver løsningen, skal der etableres hovedmålere (der 
er p.t. 4 transformatorer), opsættes bimålere, og efterfølgende skal der hvert år udarbejdes 
fordelingsregnskab. Det forudsætter, at et flertal af beboerne ønsker denne løsning, idet det kun 
kan være én el-leverandør. JC vil komme med et tilbud på, hvad det vil koste at lave 
forundersøgelserne. JC og JDO vil også undersøge, hvilken aftale der er for Store Hus vedr. 
solfangerne på taget og aftalen med Avedøre Fjernvarme, og hvornår aftalen udløber. Han 
påpegede, at solfangerne kan være en ulempe, når varmeforsyningen bliver ændret i hele 
stationsbyen pga. nedkølingssystemet. 
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1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat fra 4. november 2020 er godkendt. 
 
 
 



4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Elevatorer: JDO har afholdt møde med direktøren for OTIS Danmark samt en serviceleder pga. 
manglende opfølgning ift. drift- og vedligeholdelsesplan. Uden en D/V-plan har det være umuligt 
for mig at vedligeholde elevatorerne med rettidig omhu, hvilket bl.a. kan være skyld i at de kører 
ustabilt. OTIS har givet priser på de nødvendige reparationer og lister dem i prioriteret 
rækkefølge. Der er de lovpligtige forhold, der skal laves, og ’nice to have’-forhold. I alt 580.630,- kr. 
Idet der ikke er så mange midler tilbage blev det besluttet, at det kun er ’need to have’-forholdene, 
som bliver udført nu. 
- Skakte: Der skal bores to ekstra huller til skaktåbninger i elevatorforrummene i kælderen i 2 og 4. 
Bestyrelsen besluttede, at der bores et hul ved siden af det eksisterende i en diameter, der passer 
til selvlukkende låge, og får samtidig boret de eksisterende op og monteret selvlukkende i alle fire. 
- Skægkræ: Der har været en del debat om Skægkræ på Facebook. JDO har talt med en 
skadedyrsbekæmper, som siger, at det handler om at støvsuge meget mere end man plejer. 
Derudover skal man holde øje med papkasser man bringer ind i sit hjem, da skægkræ elsker pap. 
Det er ikke Store Hus' ansvar, at der er skægkræ i lejlighederne og i lejernes kælderrum, da de 
regnes for naturligt utøj her i Danmark. Det er lejernes egen ansvar at bekæmpe dem. Men ser 
beboerne dem i fællesområderne, skal vi orientere ejendomskontoret, som skal sørge for at 
bekæmpe dem der. Bestyrelsen besluttede, at Ejendomskontoret indkøber nogle fælder, som vi 
beboere kan købe. 
- Vaskeri: Nortec har i den oprindelige aftale ikke indskrevet en omsætningsgaranti, som er et krav 
fra deres revisor. Derfor vil Nortec gerne have et tillæg til aftalen; dog uden udgift for Store Hus. 
Det aftales, at der omsættes for mindst 144.000,- kr. om året. Da vi ligger langt over det niveau, 
godkendte bestyrelsen tillæg til kontrakten på den betingelse, at hvis vi kommer under det beløb, 
kommer vi ikke til at skulle betale for det; hvilket også fremgår af tillægsaftalen. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Møde – Avedøre Green City, Byggepartnerskabet &os, KAB og Store Hus: god dialog om 
samarbejde mellem RINNO og Helhedsplanen 
- Beboerworkshop – forløb rigtigt fint med gode input og spørgsmål til byggepartnerskabet og KAB 
- OB-møde ekstraordinært – godkendelse af helhedsplan for Store Hus inkl genhusningsprincipper 
for hele Avedøre Boligselskab samt anvisningaftalen 2021-23 med Hvidovre kommune samt 
overførelse af 2020-midlerne til ’Fritidsbutikken’ til 2021. 
 
Drøftelser: 
- Facebook. Bestyrelsens. Det vil næste gang blive drøftet, hvad facebooksiden skal bruges til. Hvad 
skal der stå informativt, som indledning til siden? 
- Hjemmeside – JDO følger op 

- Nyhedsbrev: MFS kommer med et oplæg. Ideer: nyhedsbrevet lægges op på infoskærmene 
med henvisning til hjemmesiden, hvor nyhederne vil stå som punkter. 
- parkeringsanvisning store biler: JDO sender en oversigt over p-pladsen. MFS kommer med et 
oplæg til, hvilke pladser, der kan anbefales til store biler. 
- vaskeri (manglende opløsning og renlighed + lydniveau): Vaskemiddel opløses ikke ordentligt, 
når man bruger sit eget vaskemiddel. Anbefalingen er at man bruger flydende vaskemiddel. 
Tøjet vaskes ikke rent. Beboerne skal kontakte ejendomskontoret, hvis de oplever, at tøjet 
ikke bliver rent eller hvis en maskine støjer ’unormalt’. 



- affaldsskulptur: Avedøre green city søgte kommunen om midler fra grøn pulje. De midler vil 
blive brugt til at skabe en affaldsskulptur. Der er forslag til to steder i byparken, hvor den 
eventuelt kan placeres. Den bliver lavet af plastik og jern. 
- mailsystem ift. AB-arbejde. Den skal vi til at bruge. 
- p-plads/optegning: JDO tjekker optegningsstregerne. 

- højrevigepligt, når man kører ud fra p-pladsen: Sadelmagerporten er en vej, dermed er der 
ubetinget vigepligt fra p-pladsen til vejen. 
- Køkken ’Under Trappen’. JDO sender budget, så vi kan se om der er økonomi til det. 
 
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 
 
7. Helhedsplan 
Helhedsplanen skal nu godkendes af kommunalbestyrelsen; forventes at ske i december. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK 
- Viden om vandforbrug: JDO laver en kampagne om, hvor meget det koster, når vandet bare løber. 
JDO finder ud af, hvor vi kan finde informationer om vores eget vandforbrug. 
- Opslag i elevatorer: opslagene skal ikke være printet på så mørke farver, at det er svært at læse 
teksten. Pastelfarver vil være en mulighed. 
- Bil med udenlandske plader: der har stået en bil på p-pladsen i flere måneder. JDO undersøger 
om den skal fjernes. 
- Papirhåndklæder på toilet i kælderen: JDO vil sørge for, at det bliver ordnet. 
- Askebæger i kælderindgang 2a: JDO vil sørge for, at der bliver opsat et lignende askebæger som 
der er i kælderen ved 2’eren og 4’eren 
- ’Mig og min bolig’ app: Når man indmelder en opgave på app'en, så melder app'en 
færdigmelding, inden opgaven er løst. 
- COPARK app: det er ikke muligt at se sin faste parkeringstilladelse; kun oprettelse af 
gæstetilladelser. 
- Containergården: Der arbejdes til stadighed på at tømme gården og at holde orden der. 
- Internet i kælderen: Routeren skal lige tændes. Den sidder så højt så det gør man fra 
ejendomskontoret. 
- Internetaftale med Bolignet-Aarhus: JDO rykker Bolignet-Aarhus for skrivelse, som skal sendes ud 
til alle beboere. 
 
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: 
Avedøre Green City v/MFS – onsdag den 9. december 
AB-møde onsdag den 6. januar 2021 
Avedøre Green City v/MFS – onsdag den 18. januar 
Styringsdialog v/MFS – torsdag den 28. januar 


