
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Torsdag den 02. september 2021 kl. 17.30 

Kælderen 2A 

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

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

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

Afbud: Henri Tolba (HT) 

 Referent: MFS 

Jesper Christensen fra Bolignet-Aarhus deltog kl. 18.30-19.00: dialog om Bolignet-Aarhus’ 
etablering af vores eget internet i Store Hus. Der 198 tilmeldte beboere i Store Hus. Bestyrelsen er 
velkommen til at kontakte Jesper, hvis vi oplever driftsproblemer. AB skal overveje, om der skal 
etableres et stjernenetværk, så flaskehalse kan undgås på sigt (p.t. ikke et problem). Der afsættes 
midler til det i budget 2023. Afdeling Nord og Syd har fået et tilbud fra Bolignet-Aarhus; hvis de 
melder sig til, vil priserne for hele stationsbyen blive lavere. Bolignet-Aarhus overvejer at lave et 
tilbud med internet og router for en periode, hvorfor man kun betaler for internettet. Fibia har 
adgang til vores ’skab’, men betaler ikke for det, idet det ift. administrationsomkostningerne ikke 
kan betale sig. 
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
Bestyrelsen får en mail, hvis der kommer post i den fysiske postkasse. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 11. august 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Affaldscontainere: Sortering i mad- og restaffald har givet et par nye udfordringer pga. størrelsen 
på containerne. Alle 120 liter-containere til madaffald er skiftet til 240 liter-containere.  
- Duetråd: En ny løsning ift. dueproblematikken er en duetråd på håndlisterne på svalegangene. 
Ideen er, at der opsættes en tråd på håndlisten (de to rør) på en sektion. Når det er testet af, skal 
det vurderes, om det skal udbredes til flere svalegange. 
- Vand i kælder 2A: Der er kommet vand i kælderen i 2A, så det har været nødvendigt at flytte en 
beboers oplag til et andet rum.  
- Beton: Der er afsat kr. 100.000 i budgettet til næste år til undersøgelse af beton. Ud fra 
resultaterne af undersøgelsen skal der afsættes midler i 2023 til udbedring. 
- Oplag på altaner: En del beboere benytter deres altan til oplag. Iflg. husordenen er det ikke tilladt 
at have oplag, der kan ses udefra. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at EK skriver til de beboere, der 
ikke overholder husordenen. 



- Betonprojektet: JDO har overdraget betonprojekterne ved 2’eren og 4’eren til juridisk afdeling ift. 
klage over udførelsen. 
- Markvandring: træerne i rotunden skal fjernes; JDO har fundet midler til arbejdet og giver en 
meldingen, hvilken løsningen det blev og til hvilken pris. 
 

 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Avedøre Green City v/MFS 
- Energifællesskabskonference v/MFS 
- Indvielse af el-ladestandere ved Hvidovre Gymnasium v/MFS 
- Styringsdialogmøde v/MFS 
- Afsnitsforeningen v/JEC + MP + MFS 
- Avedøre Fjernvarme v/JEC + MFS 
 
Opfølgning: 
- Grand Bazaar: OCM fortæller, at der har været foretaget tiltag, som gerne skulle forbedre 
generne; men der er oplevelser af, at der stadig er plads til forbedringer. PH + DL udarbejder 
udkast til tekst til OCM. 
- Hjemmeside: det går fremad; men der er arbejdspres på EK, så der lægges information over, når 
der er mulighed for det. JDO sender et link til hjemmesiden. 
- Beretning 2020/21  
- Markering af p-båsene: JDO undersøger, om der via EK kan ske en optegning af p-båsene både 
2’eren og 4’eren. 
 

6. Beboer/afdelingsmøder 
Dato for afdelingsmøde i 2021: onsdag 15. september 
- Sted: sted? (Gymnasiet, Avedøre Idrætscenter, Avedøre skole – alternativt holder vi det i Store 
Hus) 
- Dirigent: Bjarne Haakonsson 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
- indkomne forslag: Gregers Hedegaard vedr. brevafstemning (er besvaret) + Sjoerd Janssens 
spørgsmål (er besvaret) 
 
7. Helhedsplan 
- Møde mellem Avedøre Fjernvarme, KAB (Haroon, Henning, Jan), Avedøre Green City (Elsebeth og 
Stephan), JDO og MFS – et positivt møde om en dialog om mulighederne for Store Hus og den 
’manglende’ facade i helhedsplanen 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Vand i elevatorforrummet på 5. sal i 2’eren: JDO følger op 
- Håndlister ved 2A fra køregraven/vej: JDO følger op 
- Spindelvæv på svalegangene: JDO tænker med 
- Opdatering af info-skærmene og nedtag fra opslagstavlerne 
 
9. Diverse udvalg 



Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri:  HB, JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  HB, DL, MP, JEC – møde den 16. september 
 
10. Evt. 
Intet  
 
3 punkter fra AB-møde 

• Betonprojektet sendt til juridisk afdeling 

• Duetråd opsættes opsættes på en svalegang 

• Dialog med OCM vedr. Grand Bazaar 
 
Kommende møder: 
Avedøre Fjernvarme v/JEC – mandag den 6. september  
Afdelingsmøde – onsdag den 15. september (vi mødes kl. 17.30) 
OB-møde – onsdag den 29. september v/HB+MP+MFS 
Repræsentantskabsmøde – torsdag den 30. september v/alle 
Afdelingsbestyrelsesmøde – onsdag den 6. oktober kl. 17.30 (MFS står for maden) 
Julefrokost – fredag den 26. november: HB+DL 
 


