
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Referat 

Onsdag den 2. januar kl. 17.30 
Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2, Hvidovre 
 

Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Thorbjørn Rasmussen (TR), Michael 
Ottesen (MO), Henrik Birlis (HB), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), 
formand og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud: Sjoerd Janssen (SJ) 

Udtræden: Jannich Reiner Nielsen (JN) pr. dags dato  

Dagsorden (punkt 1-5 er standardpunkter)  

Punkt Dato Idé Indhold Tovholder Tidsfrist 
1.    Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og 

mailboks 
Nøglerne ligger i AB’s skuffe 

  

2.   Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

  

3.   Godkendelse af referat fra 5. december 2018 
Tilføjelse – punkt 12: JN sørger for at tage 
kontakt til Nabohjælp og rekvirere flere 
brochurer, som sættes op i holderen foran EK 
(Nabohjælp parkeres p.t. pga. JNs udtræden) 
 
Godkendt 

  

4.   Meddelelser fra ejendomslederen 
• Selskabslokalet – nøglebrik er etableret, 

og der ligger en nøgle, som kan 
anvendes som back up, hvis brikken 
ikke virker 

• Vedligeholdelsesreglementet – de 
farver, som kan anvendes (og dækkes af 
vedligeholdelseskontoen) skal 
defineres, så der ikke er tvivl, når en 
beboer beder om godkendelse til at 
male 

• Renoveringsprojekt – det er vigtigt, at 
beboerne giver adgang til deres lejemål, 
når projektet når deres streng 

• Rotter – der er set rotte(r) i området. 
JDO har kontaktet Kiltin 
(skadedyrsfirma)     

JDO  

5.  Alle  Meddelelser fra bestyrelsen 
• Det Grønne Råd – TR er blevet valgt til 

at repræsentere de almene boliger i 
Hvidovre i Det Grønne Råd 

 
TR 
 
 
 

 



• Møde i European Green City – der 
arbejdes på en samlet bæredygtig plan 
for hele Avedøre-området i 2030 med 
deltagelse af bl.a. kommune, 
foreninger, boligselskab, KAB 

TR 

6. 07.11.18 MO Info-skærme – Status  
• Der er oprettet en profil – og der skal 

oprettes en dropbox  

 
JDO 

 

7. 07.11.18  Hjemmesiden 
• Storehus.dk indkøbt – og brugeren 

bliver automatisk viderestilles til store-
hus.dk  

 
 

 

8. 07.11.18  Årshjul  
• Forslag er under udarbejdelse 

 
JDO 

 

9. 07.11.18  Affaldssortering 
• Der er desværre ikke mulighed for et 

tredje affaldsskaktrør 
• Det er ikke klart for 

afdelingsbestyrelsen, hvad 
affaldssorteringsordningen indebærer – 
forventes iværksat i 2019. JDO følger op 
ift. kommunen. 

 
JDO 
 
JDO 

 

10. 05.12.18  Beboermøder 2019 – Status  
• Sted: Enghøjhuset 
• Dato: 22. maj + 18. sept.  
• Dirigent – BL (vi undersøger?) 
• Referent – Julie 
• Udstyr – oplæg under udarbejdelse 

v/TR og MO 

  

11. 05.12.18 Alle Spørgsmål og opgaver til EK 
• Lejemål, hvor der har været flere 

mindre brande – JDO følger op 
• Gelænder ned til køregraven ved 2 A  
• Tømning/udskiftning af askebæger i 

elevatorforrummene 
• Lys på ramperne 
• Kunstigt juletræ til foyeren i 2019 
• Opsætning af bump i køregraven ved 

2’eren 
• Ophævelse af ensretning i køregraven 

pga. renoveringsprojektet (aflæsning af 
materiale) 

  

12. Løbende   Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

• Parkering: Henrik (tovholder), Malene, 
Thorbjørn 

o Alle beboere, der ønsker at 
benytte sig af 
parkeringspladsen skal lade sig 
registrere på EK – også 
beboere, som ikke selv har bil, 
men som ønsker at anvende 
gæsteparkering 

 
 

 
 
 
 



 

• Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), 
Malene – nyt møde i februar måned  

o Undersøgelse af muligheden for 
at fjerne en del af hækken og 
etablere en trappe ned til 
Byparken 

• Beboerlokale: Malene (tovholder), 
Sjoerd, Henrik, Marianne, Michael 

o Næste møde den 9. februar 
• Vaskeri: Marianne (tovholder), 

Thorbjørn, Henrik, Sjoerd  
o Møde indkaldes i januar  

13. Løbende  MP Kurser/konferencer 
• KAB-konference 19.-20. januar  
• Kursus: Adfærds- og Teamprofil v/Klaus 

Sivertsen, KAB: tirsdag den 22. januar 
kl. 18  

. 
Alle 
MP 
 

 

14.   Evt. 
• Intet  

  

 Fremad-
rettet  

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Udvalgsmøde: beboerlokale 
Kursus (se pkt. 13) 
Avedøre Boligselskabs nytårskur 
AB-møde 
 
Næste møde – emner: 

• Helhedsplan 

. 
Udvalg 
Alle 
Alle  
Alle  

. 
09.01.19 
22.01.19 
18.01.19 
06.02.19 
 


