
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Referat 

Onsdag den 3. marts 2021 kl. 17.30 
 AB-lokale eller 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) og ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Afbud: Pia Hansen (PH) 

 Referent: MFS 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 3. februar 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Parkeringsplads/piktogram: Det vil koste ca. kr. 11.000 i materialer at markere 10 pladser med et 
piktogram. Det forudsætter dog, at en medarbejder kommer på kursus i varmt arbejde, hvilket først kan 
lade sig gøre, når restriktionerne ophæves. HT kender en person, som har kompetencerne; han undersøger, 
om vedkommende vil have opgaven. Alternativt venter vi til corona er passeret, og sender en medarbejder 
på kursus. Forslag til logo sendes til JDO. 
 - Betonprojekt: Entreprenøren forventer at færdiggøre overfladen ved 2’eren i næste uge. 
- Testlejligheder, RINNO: Avedøre Green City har udarbejdet en skrivelse vedr. test-lejligheder. Bestyrelsen 
besluttede, at skrivelsen skal omdeles.  
- NETTO-skilt: OCM er i gang med at få tilladelse af kommunen til nogle faste skilte på facaden. Det er deres 
plan, at Netto-skiltet vil blive fjernet i forbindelse med opsætning af nye skilte. 
- Køkken i kælder: Snedkeren er presset pga. sygdom; der er blevet tilsagn om, at det bliver inden for en 
måneds tid. 
- Personale: Merethe Bødkergaard Hansen er ansat i den faste stilling med første arbejdsdag den 6. april. 
- Elevatorservice: JDO har flere gange drøftet med OTIS, hvordan elevatorerne kan komme op på et niveau, 
hvor drift og vedligeholdelse bliver holdt; dog uden held. JDO har derfor afholdt et møde med et andet 
elevatorfirma, City Elevator.  JDO afventer et udspil fra dem.  
- Genhusning: KUBEN, der skal stå for genhusningen, vil gerne ud at kigge på boligerne. KUBEN ønsker også 
at uddele materialer til beboerne. Der kommer et spørgeskema, som skal udfyldes og lægges i en 
postkasse, som stilles op i vaskeriet. JDO holder møde med KUBEN i næste uge. 
- Køregraven/riste: der er nogle riste i køregraven, som er gennemtæret. Det er OCMs område; JDO har 
aftalt et møde med OCM. 
- Legeplads i Byparken: JDO har afholdt møde med AP Leg; afventer forslag ift. pris på tre andre 
placeringer. 
- Videoovervågning: JDO har indhentet tilbud på yderligere overvågningskameraer. Snarest får politiet 
adgang til Store Hus’ overvågningskameraer, så politiet – ifølge lovgivningen – får live-adgang til de opsatte 
kameraer ved begrundet mistanke. 
 



5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- ’Lad det gro’ v/MFS (opgavegruppe i KAB): grønne løsninger for boligområderne 
- Avedøre Green City v/MFS: kommunikationsplan er ved at være på plads 
- Avedøre Boligselskabs forsikringsaftale bliver sendt i udbud senere på året 
 
Opfølgning: 
- Fælles mail (bestyrelse.sh@avbs.dk) via office.com 
- Uro/uvedkommende i Store Hus: bestyrelsen besluttede at hyre et vagtselskab. JDO udarbejder 
aftale med vagtselskabet. Beboerne opfordres til at skrive en mail til bestyrelsen, når de oplever, at 
der er uønsket indtrængen. Bestyrelsen sender besked videre til vagten. Der udarbejdes en log, 
som sendes til politiet. 
- Oprydning Facebook-gruppen: der er ryddet op i Facebook-gruppen, så det kun er nuværende 
beboere, som er medlem af gruppen. DL udarbejder forslag som kan lægges op på info-skærmene. 
- Bolignet-Aarhus: der kommer internet 500/500 i både beboerlokale og selskabslokalet; dog kun 
til afdelingsbestyrelsens brug (det er ikke muligt med offentligt internet). Der er begyndt at komme 
meldinger om, at internettet ikke virker optimalt; beboerne skal henvende sig til Bolignet-Aarhus. 
 
Drøftelser: 
- Hjemmeside: oplæg. Input: link til Avedøre Boligselskab og arrangementer. Oplægget sendes ud 
til alle – og ejendomskontoret går i gang med at tilpasse test-versionen. 
- Omkostningsfri brochure: bestyrelsen ønsker at vente til et senere tidspunkt. MFS giver besked 
videre. 
- Beboer/saxofon: bestyrelsen besluttede forsøgsvis at give saxofonisten lov til at spille i 
beboerlokalet ’uden navn’ kl. 10-22. MFS svarer til beboeren og ejendomskontor vedr. adgang. 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 19. maj + 15. september. 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset 
- Dirigent: afventer Haroon 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Materiale er på vej til beboere i de lejligheder, som skal sammenlægges i blok 2 og 3 på 3. sal. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Graffiti i området: det tyder på, at der anvendes en anden form for maling end tidligere; maling, 
som er sværere at fjerne. Ejendomskontoret har fokus på det. 
- Corona/EK: færre opgaver til servicemedarbejderne, mens flere opgaver til ejendomskontoret, 
idet de hjemmearbejdende beboere finder flere fejl ved lejlighederne. Servicemedarbejderne 
forsøger at få udført arbejdsopgaver, som skal fixes hen over året, som kan udføres nu. 
- Hjælpevideoer til beboerne (hjælp til selvhjælp): Ejendomskontoret arbejder på sagen 
- Dør til containergård: tung at åbne og lukker ’dårligt’ – JDO følger op 
- Affaldssortering ift. kommende fraktioner: Tekstil og Fødevarekartonner: JDO hører kommunen, 
hvornår de nye fraktioner kommer, og udarbejder en tegning over etabling af de nye beholdere. 



- ’Affaldsstativ’ til pant – JDO sørger for, at der indkøbes et stativ 
- Nyt køkken (besluttet på afdelingsmødet i september 2020): hvis en beboer ønsker at udskifte 
køkkenet, skal de henvende sig på ejendomskontoret.  JDO sørger for, at der kommer Information 
ud til beboerne, hvordan proceduren er. 
 
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. 
Intet.  
 
3 punkter fra AB-møde 
1. Vagtordning 
2. Overvågningskameraer – adgang for politiet  
3. Nyt køkken 
 
Kommende møder: 
Podcastmøde v/MP, HB, MFS – onsdag den 10. marts 
SSP-møde v/MFS – tirsdag den 16. marts  
Høring ved kommende boligområde v/Byvej – onsdag den 17. marts  
Lad det Gro v/MFS – torsdag den 18. marts  
Byggeudvalgsmøde – torsdag den 25. marts  
Afdelingsbestyrelsesmøde – 7. april kl. 17.30 (June står for maden) 
Styringsdialog v/MFS – torsdag den 6. maj 


