
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Referat 

Onsdag den 2. juni 2021 kl. 17.30 
 AB-lokale 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Henrik Birlis (HB), Malene Friis Schultz (MFS), Marianne 

Poulsen (MP), Marie Søndertoft Pedersen (MSP), Pia Hansen (PH) og 
ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Afbud:  Henri Tolba (HT), June Egeborg Carstensen (JEC) 

 Referent: MFS 

Byggeudvalgsmøde vedr. helhedsplanen kl. 17.30-18.20. 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 5. maj 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Betonoverfladerne i 2’eren og 4’eren: endnu ikke færdiggjort. JDO følger op. 
- El-tavler: Efter en kortlægning af el-tavler på fællesområderne indhenter JDO tilbud på 
udskiftning, som tages med i budget 2022.  
- Maling af pergola og Bypark-huset: Bestyrelsen besluttede, at Bypark-huset og pergolaen males i 
samme nuance ved malerfirmaet Aggergaard. Vi venter med carportene. 
- Markvandring (indendørs- og udendørs) i løbet af juni.  
- Græsplæne/slåning: JDO undersøger, hvad der koster at indkøbe robotgræsplæneklipper, 
etablering af robotplæneklippere, og hvad den løbende udgift vil være. 
  
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Avedøre Green City v/MFS: der kommer et digitalt event ’Gør Avedøre Grøn’ torsdag den 11. juni, 
hvor borgere kan mødes og komme med ideer til at ansøge Grøn Pulje v/Hvidovre kommune 
- SSP-møde v/MFS: uvedkommende i Store Hus, graffiti/tags – ellers roligt i stationsbyen 
- OB-møde v/HB + MP + MFS: drøftelse af det forsinkede regnskab for 2020 + podcastens videre 
forløb godkendt + Boblberg sat i værk som et 2-årigt projekt + gave til KAB (plante) i anledning af 
100 året. 
- RINNO: der er introduktionsmøde torsdag den 3. juni for de beboere, som har fået sat en IC-
Meter-måler op. 
- Energistationen v/MFS: møde med politikerne, som alle var meget positive over ideen om en 
multihal på området over for Hvidovre Gymnasium. 
 
Opfølgning: 
- Uro/uvedkommende i Store Hus: HB indkalder til møde. 



- Beboerlokale: MP, JEC, PH, MFS. JDO bestiller rengøring af AB-lokale, det unavngivne lokale, 
badeværelse og køkkenet + vinduespudsning af vinduerne i AB-lokale og det unavngivne lokale. 
- Forventet vandforbrug: mail fra Mogens Svava. Forslaget hænges op på opslagstavlerne, og der 
lægges en kort tekst på info-skærmene. 
- COPARK: HB indkalder til dialogmøde. 
- Kommunikation intern i bestyrelsen. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at der svares på mails, når 
der er spørgsmål, vi løbende skal tage stilling til.  
- Husorden: input ønskes – sendes til MFS; ingen inputs modtaget. 
 
Drøftelse: 
- Rør- og faldstammeprojekt: som opfølgning på byggeskadefondens 1 års eftersyn fulgte 
bestyrelsen den anbefaling, at vi p.t. ikke foretager ændringer, idet der er kommet fugtmelder op 
(som ved stor vandskade vil give besked), og ud fra den betragtning, at den udførte løsning (spejl 
foran skakthul) har fungeret uden at give anledning til vandskader/problemer. 
- Centerstrøget/Grand Bazaar: DL forsøger at tage kontakt til Grand Bazaar i håb om at få dialogen i 
gang. OCM skal inddrages. 
- Vild med Vilje v/afdeling Syd langs kanalen – JDO undersøger hos Per Kusk, Matrielgården, om det 
er muligt at få samme frøblanding til fire af de fem bede ved søen ved Store Hus; de nuværende 
beplantninger samles i bedet i midten (hvis det kan lade sig gøre; JDO undersøger med Mogens). 
- Forplejning til alle møder (herunder udvalgsmøder): bestyrelsen besluttede, at der er forplejning 
til alle møder inden for rimelighedens grænser. 
- Sommerarrangement for bestyrelse og EK i august – JDO hører EK og vender tilbage med dato 
(enten 13. eller 27. august). 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 15. september 
- Sted: Aulaen 
- Dirigent: HT undersøger 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Besigtigelsestur – 18. juni 2021 kl. 13-17.  
Bestyrelsen samler spørgsmål sammen vedr. genhusningen – og svaret formidles til de berørte 
beboere. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- App’en til formidling af information: gerne ved driftstop og genoptaget drift af elevatorer 
- Info-skærme: færre slides og mindre tekst + fjernelse/opdatering af gamle slides  
- Henstillede cykler: der står henstillede cykler både på Centerstrøget og i cykelstativer på 
Sadelmagerporten. JDO følger op. 
- Gelænder fra køregrave til Sadelmagerporten ved 2A: JDO undersøger. 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri:  HB, JEC, MFS, MP, PH 



Tryghedsgruppe:  HB, DL, MP, JEC  
 
10. Evt. 
Intet. 
 
3 punkter fra AB-møde 

• Dialog med Grand Bazaar 
• Dialog med COPARK 
• Vandforbrug-kampagne 

 
Kommende møder: 
Gør Avedøre Grønnere-arrangement – torsdag den 10. juni kl. 19-21 (digitalt) 
Afdelingsbestyrelsesmøde – 11. august kl. 17.30 (PH står for maden) 
 


