
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 01. december kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), June Egeborg Carstensen (JEC), Marianne Poulsen (MP), 

Mona Petersen (MPE), Pia Hansen (PH), Thorbjørn Rasmussen (TR), 

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

 Referent: MFS 

 
Vi startede med byggeudvalgsmøde kl. 17.30  
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 3. november 2021 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Beton: orientering om kommende møde med Danakon vedr. belægningen ved 2’eren og 4’eren. 
- Poppeltræer: Der er udfærdiget en rapport vedr. poplernes tilstand med anbefalinger. JDO tager kontakt 
til Louise, byggepartnerskabet & os, så der kan lægges en plan for poppeltræerne. Rapporten lægges ud på 
hjemmesiden. 
- Vagtudkald: JDO sender listen over akutte forhold, som SSG skal handle på, når EK er lukket. Listen 
gennemgås og opdateres på næste AB-møde. 
- Fraflytninger: status – 91 i 2021, p.t. 6 i januar 2022. 
- Ventilationskanaler: Der er sat midler af til rensning af ventilationskanaler i 2021, men idet ventilation er 
en del af helhedsplanen, er det mest hensigtsmæssigt at vente på ventilationsløsningen ifm. 
helhedsplanen. 
- Mail til EK med bestyrelsen c.c.: Bestyrelsen skal c.c. på svaret til afsenderen, når ejendomskontoret 
besvarer en mail. 
- Markering af p-båsene: servicemedarbejdere på EK sendes på varmt arbejde-kursus i 2022, så de kan lave 
nye markeringer. Alternativt: DL har undersøgt, at det koster kr. 70.000, hvis COPARK skal udføres arbejdet. 
JDO undersøger udgiften til varmt arbejde-kurset og udførelse, og prisen sammenlignes med COPARKs 
tilbud. 
- Rust på elevatordøre: JDO følger op. 
- Gummilister på skaktlågerne i kælderen: JDO følger op (4’eren: lydløs, 2’eren: højt smæld). 
- Hotelgang: maling – JDO undersøger, hvornår der sidst er malet, og hvornår der bliver malet næste gang. 
- Lys ved trapperne ned til køregraven: JDO følger op. 
- Gelænder ved 4’eren: JDO følger op. 
- Fliserne på Store Hus-pladsen: JDO fortæller, at hvis fliserne skal ordnes, så skal træerne fjernes; det er 
ikke den foreløbige plan. 
- Haveaffaldshegn: JDO forespørger Louise fra byggepartnerskabet & os, om det kan indtænkes i planerne 
ifm. helhedsplanen 



- Opdatering af opslag vedr. containergården: når Smartlinerne er på plads, opdateres opslag vedr. 
affaldssortering 

- Hjemmesiden: 98% informationer er lagt over; bestyrelsen kommer med input. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Genhusningsmøde v/MP, DL + PH 
- Avedøre Green City v/MFS  
- RINNO v/MFS: stadig undersøgelser i gang ift. RINNO og Store Hus 
- Ansøgningen om opsætning af el-ladestandere ved Store Hus blev afvist ved mødet den 8. 
november; der arbejdes på en samlet strategi for Avedøre Boligselskab ift. opsættelse af el-
ladestandere  
- Pizza-møde med AGC v/MPE 
 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- OP: Grand Bazaar: PH + DL oplæg til tekst til OCM – MFS  
- OP: COPARK-møde v/DL, MP, PH – der sættes ’standsning forbudt’-skilte op langs 
Sadelmagerporten + prisliste over opgaver. Mail sendt fra DL til bestyrelsen; opfølgning på næste 
AB-møde. COPARK fortalte i øvrigt, at sygetransport/ambulancer ikke får p-bøder. 
- OP: evaluering af julearrangement. Arrangementer generelt skal gentænkes, så der kommer flere 
beboere til arrangementet. Dialogmøde i beboerlokale, hvor alle beboere kan deltage og bidrage 
med ønsker, og hvem der kan hjælpe til med at få arrangementerne til at blive til noget 
- OP: Cykelværksted – behov for information om, at cykelværkstedet stadig er aktivt. TR udarbejder 
opslag til info-skærmene. 
- DR: covid19 – Store Hus følger de gældende retningslinjer. 
- DR: Selskabslokalet/udlejningsvilkår (opfølgning næste møde) 
- DR: Infostander til plakater i Byparken (opfølgning næste møde) 
- DR: Skraldespand ved siden af askebæger i stuen ved elevatorerne. JDO undersøger, om der 
findes en skraldespand i samme stil som askebægerne, og hvad det koster. 
- DR: Askebæger på Centerstrøget – TR sender forslag, og JDO undersøger, hvad det koster at 
etablere og drifte  
- DR: udlæg – når et AB-medlem af et udlæg, skal det meldes ind i Acubiz, så vedkommende kan få 
udlægget retur. 
- DR: husorden – opbevaring på altan: flere beboere har modtaget en skrivelse pga. opbevaring af 
effekter på altanerne, som kan ses nedefra. Beboere skal tage kontakt til ejendomskontoret, hvis 
de har kommentarer. 
- DR: kursus – bestyrelsesuddannelse. MFS undersøger, hvorvidt udgiften kan dækkes i 
indeværende år. 
 

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 
 
 



7. Helhedsplan 
Byggeudvalgsmøde. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Lift ved 2’eren: antenner på taget blev ordnet 
- Vaskeriet: ved problemer kontakt Nortec 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, MP, JEC   
 
10. Evt. 
 
3 punkter fra AB-møde 

• Husorden – opbevaring på altan; kontakt til ejendomskontoret, hvis du har spørgsmål 

• Poppeltræerne – der er sat afskærmning op omkring poppeltræerne, idet der er fare for 
nedfaldne grene 

• Cykelværkstedet stadig er aktivt – info på info-skærmene 
 
Kommende møder: 
Husorden-møde – mandag den 6. december kl. 18.00 
AB- og byggeudvalgsmøde – onsdag den 5. januar 2023 kl. 17.30 (TR står for maden) 
 
 


