
Afdelingsbestyrelsesmøde 

DAGSORDEN 

mandag den 3. juni 2020 kl. 17.30 

 Sadelmagerporten 2, kælderen 

 
Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Henrik Birlis (HB), June Egeborg 

Carstensen (JEC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand og 

referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:   

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks Alle  

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 4. maj 2020 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

• Låse – Kliknøglesystemet står over for en udskiftning. Det foreslås, at der skiftes 
både kliknøgle- og briksystem til Salto.  En af fordelene ved Salto er, at det kun er 
ét system. Bestyrelsen godkendte at nøglesystemet skiftes til Salto. JDO undersøger 
back-up-mulighed i tilfælde af strømafbrydelse. 

• Postkasser – Der er leveret tilbud på forskellige postkasser. JDO arbejder videre 
med postkassen Allux PC2 og sender et forslag inkl. top. 

• Betonprojekt – Der bliver støbt dæk over kælder i 4’eren på tirsdag. Danakon er 
ved at udarbejde projekt til afvandingen i kælderen i 4’eren (herunder dræn og 
pumpebrøndene), hvilket giver en yderligere udgift. Der arbejdes også med 
belægningen. 

• Dør til vaskeri – Et af problemerne ift. døren til vaskeriet er, at der bliver undertryk. 
Der lavet et luftindtag og sættes magnetlås på døren. 

• Ny medarbejdere på Ejendomskontoret – I starten af juni startede Maria i en fast 
stilling, og midt i juni starter Kit, som er ansat i barselsvikariatet.  

JDO 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

• Flere møder aflyst pga. COVID-19-situationen. 

• Avedøre Green City v/MFS  

• Det udskudte afdelingsmøde lægges sammen med budgetmødet i september  

 

 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

• Regnskabet er undervejs – og fugtmelderne sættes op i løbet af den kommende tid. 

 

7. Helhedsplan 

• Der er udarbejdet et dispositionsforslag 

• Dialog mellem byggepartnerskabet og Avedøre Green City er skabt; 
dispositionsforslaget fremsendes til Avedøre Green City 

 
 

8. Affaldssortering 

• Arrangement den 19. september – der bliver indkaldt til møde. 

 
 

9. Beboer/afdelingsmøder 

• Budgetmøde – onsdag den 16. september 2020 

• Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

• Dirigent: John Olsen 

• Dirigent: Julie Dyppel 

• Forplejning: kaffe/the og småkager 

• Indkommet forslag – tages med, når dato er plads  

 
 



 

10. Spørgsmål og opgaver til EK (opfølgning) 

• Pergola – JDO undersøger, hvad det koster at reetablere pergolaen 

• Skraldespande på de grønne områder – JDO har bestilt nye skraldespande til de 
grønne områder 

• Afhentning af plastik - gerne oftere  

• Legeplads i Byparken – ansøgning hos kommunen er startet forfra (opsættes 2021) 

 

11. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

• Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: Malene, Henrik – efter behov: JDO 

• Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: Malene, Henrik, Marianne, June 

• Vindudvalg: June, Marianne, Malene – efter behov: JDO 

 
 

12. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

• Samle skrald-arrangement – 19. september 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/) 

 
 

13. Evt. 

•  Intet  

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Byggeudvalgsmøde – onsdag den 3. juni kl. 17.30 
Møde vedr. RINNO/Avedøre Green City - heldag 
OB-møde – tirsdag den 9. juni kl. 18.00 
Markvandring – mandag den 15. juni kl. 17.30 
KAB – fjernvarmemøde onsdag den 17. juni kl. 17.30 
OB – hjemmesidemøde torsdag den 18. juni kl. 17.30 
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 16. september 2020 
Avedøre Fjernvarme – 23. september 2020 
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