
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 3. februar 2021 kl. 17.30 

via Teams 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Henri Tolba (HT), 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) 

 Referent: MFS 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 6. januar 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Varme i elevatorforrum: Alle radiatorerne er blevet gennemgået, og der var varme på lidt over 
halvdelen. Allan Villadsen vil sørge for at de resterende radiatorer kører igen. 
- Affaldsøer: Kommunen har givet en melding, at beholderne bliver leveret inden for et par 
måneder. JDO har fået tilbud på etablering af belægning inkl. de to cykelparkeringer.  
- Legeplads: JDO har haft møde med AP Leg, som har legestativet liggende til opbevaring, vedr. 
etabling af legepladsen, samt den udførende part. Pga. de store højdeforskelle koster det mere end 
først antaget, da legestativet naturligvis skal monteres på et plant underlag uden hældning. To 
tilbud var indhentet – og begge kostede over kr. 300.000. Bestyrelsen besluttede, at AP Leg skal 
komme med forslag til alternativ placering til en lavere pris. Der skal en fornyet byggetilladelse hos 
kommunen, og forslaget om legepladsen skal stilles på næste afdelingsmøde. 
- COPARK: Det koster mindst kr. 25.000 for 10 biler at sætte skilte for længere biler op på 
parkeringspladsen. JDO undersøger, hvad det koster, hvis det i stedet bliver piktogrammer. 
- Hjemmeside: KAB har udarbejdet udkast til en hjemmeside for Store Hus. Bestyrelsen besluttede 
at nedsætte et udvalg, som skal kigge på formulering af tekst. HT, MFS og HB deltager – HB er 
tovholder. 
- Betonprojekt: afventer slibning af betonoverfladen i 2’eren. 
- Vandforbrug: Beboerne vil få en årlig opgørelse på samme måde som med varmen. Beboeren har 
mulighed for at følge sit eget forbrug via appen.  
- Fibia: Fibia har fået en midlertidig tilladelse til at have deres udstyr i et rum i kælderen, idet Fibia 
leverer fiber til Syd og Nord. JDO udarbejder en erhvervslejeaftale. 
- Corona: Der er ikke nogen ændring i den måde, ejendomskontoret håndterer det på. Beboerne er 
generelt blevet meget mere forstående overfor, at der er begrænsninger i beboerservicen. 
- Jumpstarter: Der er indkøbt en jumpstarter, som beboerne kan benytte, hvis deres bil ikke vil 
starte. Den bliver hængt op i cykelkælderen i 2A, hvor der er videoovervågning. JDO melder ud til 
beboerne, når jumpstarteren er sat op. 



- Tyveri af pakker: Ejendomskontoret har fået en henvendelse fra en beboer om tyveri af pakke, 
som var henlagt i kælderen i 2’eren. Beboeren forventes at politianmelde forholdet. 
- Personale: Rekrutteringen er i fuld gang ift. kontorassistentstillingen på ejendomskontoret.  
- Budget – nyt internet: etablering af switches var ikke indarbejdet i budget 2021. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Borgergruppemøde vedr. el-ladestandere v/MFS: 2 el-ladestandere etableres til 4 p-pladser ved 
Hvidovre Gymnasium & HF; forventelig inden 31. maj 2021 
- ’Lad det gro’ v/MFS (opgavegruppe i KAB) 
- Lægehuset Trædrejerporten er opsagt deres lejemål pr. 30. juni 2021 (melding fra formand i Syd, 
Margit Kjærgaard) 
 
Opfølgning: 
- Fælles mail (bestyrelse.sh@avbs.dk) via office.com  
- ’Nyhedsbrev’: 3 emner lægges på info-skærmen efter bestyrelsesmødet med henvisning til at 
læse referatet. Bestyrelsen besluttede, at der vælges tre punkter ved slutningen af hvert møde, 
som lægges ud på infotavler og Facebook 
- Status for køkken ’Under Trappen’: bordpladevalg: lysegrå. JDO sætter gang i opsætning af 
køkken. 
 
Drøftelser: 
- svar på mails mellem møderne – der skal svares på udsendte mails (medmindre mailen er til 
information), og der skal kun sendes mail inden for normaltid (kl. 08-20). 
- Uro/uvedkommende i Store Hus; problemet er særligt tydeligt fra eftermiddag hen over aftenen. 
Forskellige forslag: beboergruppe, kontakt til kommunen, videoovervågning, vagt. Bestyrelsen 
besluttede at nedsætte en beboergruppe/tryghedsgruppe, som kan komme med ideer til løsning, 
MP, HB og DL er tovholdere. JDO fortæller, at der løbende bliver afholdt møder med kommunen, 
hvor der udveksles billeder af de unge, som kommer ind i Store Hus. JDO fortæller, at der er 
overvågning i bunden af nødtrapperne. Her og nu undersøger HT, om en ven (uddannet vagt) er 
interesseret i at få en midlertidig vagtopgave. 
- Facebook: Der skal ryddes op i Facebook-gruppen, så det kun er beboere, som er i gruppen. Der 
skal ske en kvartalsvis gennemgang v/DL, MFS, MP. 
- Vild med vilje: ikke lige nu; der er rigeligt med opgaver p.t. 
- Omkostningsfri brochure: Bestyrelsen er interesseret, men det er vigtigt at finde ud af, hvad 
kræver det af tid fra vores side. Det kan også være, at det først blive på sigt – f.eks. efter 
helhedsplanen. Det er oplagt, at der etableres et samarbejde med hjemmesideudvalg. 
- Testlejligheder RINNO – skrivelse til beboerne om deltagelse som testlejlighed ift. indeklima 
kommer ud efter vinterferien. 
- Bolignet-Aarhus – HB vil gerne deltage i foreningsarbejde; hvis det er muligt – MFS skriver til 
Jesper fra Bolignet-Aarhus. 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 19. maj + 15. september. 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset 
- Dirigent: afventer Haroon 

mailto:bestyrelse.sh@avbs.dk


- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Informationsskrivelser er sendt ud til de beboere, som bor i lejligheder, som skal ændres til 3-
værelses-lejligheder. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Opsætning af askebæger: Opsat. 
- Opsætning af papirhåndklædedispenser: Opsat. 
- SSG-aftalen: JDO opdaterer aftalen og tilføjer kontaktpersoner fra bestyrelsen: DL, MP, PH 
- Netto-skilt på gavlen vedr. åbning i november: JDO kontakter til OCM. 
- Opslag (ikke mørk farve med sort skrift + skrift læsevenligt): JDO følger op. 
- Referater m.m. på Store Hus’ hjemmeside: det bliver bedre med den nye hjemmeside. MFS 
sender det endelige referat 2 uger efter endt møde + fremhæver de tre punkter, som skal info-tavle  
- Adgang til diverse lokaler i kælderen: JDO fortæller, at der opsættes SALTO-adgang på alle døre. 
- Døren fra vaskeriforrummet til brandtrappen lukker ikke i; JDO følger op. 
- Piblende vand i radiatorerne: godt råd – skru ned om aftenen, så stopper ’larmen’ 
- Låger på affaldsskakter: de nye låger i kælderen er magnetiske, og der er eller kommer fjeder på. 
 
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 
Hjemmesideudvalg: HB, HT, MFS 
Tryghedsgruppe (beboergruppe): HB, DL, MP 
 
10. Evt. 
- Insekthotel: JDO finder en god placering 
- Beboerinformation: ejendomskontoret sender push-besked i app’en + fysisk brev 
- Elektroniskaffald: godt, at der ryddet op i containergården 
- TV-pakker efter internetskift: begrænset valgmuligheder ift. tv-pakker 
- Internet-skift: godt med push-besked + opdatering af Facebook fra ejendomskontoret  
- MigogMinBolig: adgangskode kan ses på mitkab 
 
Kommende møder: 
’Lad det Gro’ v/MFS – mandag den 23. februar  
Afdelingsbestyrelsesmøde – 3. marts kl. 17.30 (HT står for mad) 
Avedøre Green City v/MFS – mandag den 2. marts 
Podcastmøde v/MP, HB, MFS – onsdag den 10. marts 
Styringsdialog v/MFS – torsdag den 11. marts 
SSP-møde v/MFS – tirsdag den 16. marts  
Høring ved kommende boligområde v/Byvej – onsdag den 17. marts  


