
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

Onsdag den 3. april 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) 

Ikke til stede: Sjoerd Janssen (SJ) 

Kl. 17.30 startede vi med regnskabsmøde med økonomimedarbejder Nazli Tekik, KAB. 

Kl. 19.00 blev der afholdt et møde vedr. opfølgning på helhedsplanen med Meik Bille Keller. 

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 

TR  

2.   Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

MFS  

3.   Godkendelse af referat fra 6. marts 2019 
Godkendt 
 
Tilføjelse efterfølgende fra ejendomslederen: 
beboer-app’en ’Mig og min Bolig’ sættes i gang i 
marts måned. 

MFS  

4.   Meddelelser fra ejendomslederen 

 AOF-lokalet – lokalet er fraflyttet, 
blevet malet og klar til indretning 

 Udvidet brug af vedligeholdelseskonto 
– Der er beboere, som ønsker at 
foretage vedligehold/udskiftning over 
vedligeholdelseskontoen, hvor dette 
ikke er tilladt iht. vedligeholdelses-
reglementet. NU: beboeren må male 
vægge, lofter og træværk, tapetsere 
vægge og letslibe gulve/trapper. 
FORSLAG: udvidet brug – f.eks. skifte 
låger i køkken, skifte bordplader i 
køkken, fuldslibe gulve/trapper, 
udskifte stikkontakter og afbrydere, 
udskifte/opsætte fliser i køkken, 
udskifte/opsætte fliser i bad; forudsat, 
at der ikke er arbejder, som EK 
vurderer, er mere presserende, samt at 
arbejdet bliver synet og fundet udført 
håndværksmæssigt korrekt. Dette ville 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



bl.a. sikre, at beboerne i større omfang, 
selv sørger for at vedligeholde deres 
bolig. Bestyrelsen stiller forslaget til 
afdelingsmødet den 18. maj. 

 Askebægerkampagne – EK vil kører en 
kampagne fra 3. maj for hindre, at 
beboere smider deres cigaretskodder 
på eller ud over svalegangen ved at 
uddele lommeaskebægerne. Der vil 
blive omdelt askebægre samt et brev til 
alle beboere. 

 Beboer-app – Beboer-app’en er 
kommet godt i gang. I skrivende stund 
har 31% af beboerne downloadet og 
meldt sig til push-beskeder. Målet er 
stadig 50%. Chokolade-kampagnen til 
nye brugere fortsætter så længe lager 
haves. 

 
 
 
JDO 

5.  Alle  Meddelelser fra bestyrelsen 

 Kulturtoget v/HB – der var 
generalforsamling, hvor nye 
medlemmer er blevet valgt  

 Avedøre Green City v/MFS 

 Der er kommet en henvendelse fra Fibia 
vedr. ophæng af reklamer for den 
aftale, som Store Hus har med Fibia 

 Emner til beretning 

  

6.   Renoveringsprojekt 

 Status  
- forberedelse til byggeudvalgsmøde 8. 
april 
- igen tilfælde med ikke aflåste døre; vi 
afventer at høre, hvordan det bliver 
håndteret 

  

7. 07.11.18 MO Info-skærme 

 SIM-kort er ankommet 

  

8. 07.11.18  Årshjul  

 Forslag fra EK – kommer på næste 
møde 

 
JDO 

 
07.05.19 

9. 07.11.18  Affaldssortering 

 Der er kommer nye containere i 
containergården 

 Der ryddes op og sættes nudging op 

 Der opsættes videoovervågning i 
containergården, når det hele er gjort 
klart 

 Test af skaktanvendelse  

  

10. 05.12.18  Afdelingsmøder 2019 

 Enghøjhuset: 18. maj + 22. sept.  

 Dirigent – BL – Preben i maj; vi mangler 
i september (Margit kan ikke) 

 Referent – Julie 

 Forplejning – PS Catering 

  



 Navnekonkurrence – beboerlokale 

 Nye medlemmer til bestyrelsen ønskes 

😊 
11.  Alle Spørgsmål og opgaver til EK 

 Status: 
- Opsætning af bump i køregraven ved 
2’eren sættes op i maj/juni 
- Rappelling på Store Hus for beboerne 
(Jakob fra Fritidsbutikken kommer til 
næste AB-møde) 

  

12. Løbende   Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene, 
Thorbjørn – den midlertidige 
parkeringsordning fungerer efter 
hensigten; der er flere ledige 
parkeringspladser til glæde for beboere 
i Store Hus 

 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), 
Malene – der er etableret en 
blomsterrække i den tidligere ’rende’ 
fra frøen til søen på østsiden + drøftelse 
af åbning af bøgehækken ved Byparken 
+ dræn af Centerstrøget; tilbud 
foreligger på i alt ca. kr. 250.000 
(Mogens kommer – forhåbentlig – med 
på markvandringen den 24. april); 
beslutning afventer dette 

 Beboerlokale: Malene (tovholder), 
Sjoerd, Henrik, Marianne – 
navnekonkurrencen sættes i gang på 
afdelingsmødet den 18. maj 

 Vaskeri: Thorbjørn (tovholder), 
Marianne, Henrik, Sjoerd – der arbejdes 
videre med en løsning for vaskeriet. 
Thorbjørn overtager som tovholder 

 
 

 
 
 
 

13. Løbende  Alle Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Åbning af beboerlokalet 

 Sommerfest for EK og AB 

 MP (og TR) tager på studietur i maj 

 
 

 

14.   Evt. 

  

  

 Fremad-
rettet  

 
 

Møder og aktiviteter i den kommende periode 
AB-møde inkl. regnskabsmøde 
Møde med politiet og kommunen 
Byggeudvalgsmøde 
Visionsmøde 
Markvandring – udendørs 
Møde i Fritidsbutikken  
Beboerlokalemøde 
AB-møde i maj 
AB-møde i juni 
 

 
Alle  
MFS 
Alle 
MFS/TB 
Alle 
MFS 
 
Alle 
Alle  

 
03.04.19 
04.04.19 
08.04.19 
09.04.19 
24.04.19 
29.04.19 
30.04.19 
07.05.19 
04.06.19 
 



 


