
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

tirsdag den 3. december kl. 17.30 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

 
Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Thorbjørn Rasmussen (TR), Henrik Birlis 

(HB), June Egeborg Carstensen (JC), Veysel Seker (VS), Natacha Westersø 

Lindholm Christensen (NC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand 

og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:  

Mødet starter kl. 17.30, hvor Haroon Kalyal Javad (projektleder, KAB, helhedsplanen) deltager. 

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks TR 

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 5. november 2019 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Parkering/COPARK – ændring af gratis parkering til 4 timer fra 10. januar 2020  

 Legeplads – ansøgning fra 30. juli 2018; JDO afventer svar fra kommunen 

 Vaskeri – Hæve-/sænkebordene leveres på fredag. Installationsarbejdet tager et 
par arbejdsdage. Glaspartierne i foyeren forventes levereret medio januar.  

 
 
 
 
 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 Jubilæumsmøde – Nord v/MFS – det gik godt; Bitten har styr på forløbet og fik 
gode input 

 Grundfortælling – møde mellem KAB (direktør og næstformand) og Avedøre 
Boligselskab v/MFS – konstruktivt møde om KABs grundfortælling, som skal bredt 
ud til alle boligselskaber for at gøre beboerne mere bevidste om, hvilket 
fællesskab de er en del af 

 Bolignet-Aarhus – internetforbindelse + mulighed for at tilkøbe tv-pakke + telefon 
til hele Store Hus til god pris; JDO og Bolignet-Aarhus er i gang med at undersøge, 
om det kan lade sig gøre 
 
Drøftelse: 

 Evaluering – julearrangement 27. november – hyggeligt, men færre beboere end 
’normalt’ pga. sen invitation 
- Næste år: invitation ud tidligere i november, kl. 16.00-17.30 – efterfølgende 

oppyntning af Store Hus + oprydning kl. 17.30-18.00, pizza til hjælpere som 
afslutning 

 Evaluering – juleoppyntning – flot og dekorativt 😊 

 Lås i hoveddør – skal låsen i hoveddøren udskiftes på Store Hus’ regning? (modsat 
Lejelovens bestemmelse); punktet skubbes til januar-mødet 

 Mødeforplejning – rotationsordning 
- Januar: June 
- Februar: Jesper 
- Marts: Marianne 

 
 
 
 
 

 



- April: Henrik 
- Maj: Malene 

 Robust borger v/TR 
- Det grønne råds møde v/TR – at bo brandsikkert og beredskab; gratis 3 timers 

kurser for beboere; bestyrelsen følger op, når området i kælderen er klar  

 Røgalarm – EK indkøber røgalarmer, som beboerne kan købes (lige som 
brandslukker) 

 Lys på Store Hus – vil det være muligt at opsætte lysinstallation på Store Hus med 
farver i projektører (måske en idé til helhedsplan) 

 COPARK – beboerhenvendelse – HB svarer 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

 Næste byggeudvalgsmøde er 24. februar 2020 

 

7. Info-skærme 

 Det kører godt – kort interval, kort tekst 

 Uret skal fjernes 

 
 

8. Årshjul  

 Input ønskes fortsat  

 
Alle 

9. Affaldssortering 

 Banke døre v/TR, MP, MFS – det gik fint; over 50% af beboerne på 1., 3. og 5. i 
2’eren åbnede døren 

 Møde med kommunen for at imødekomme Store Hus’ udfordringer ift. 
affaldssortering – god dialog med Torben fra kommunen; han opfordrede til at 
rulle hele forsøget med anvendelse af begge skakter ud til hele huset 

 Test med sortering af mad- og restaffald i 2 uger; det går godt. Testen rulles ud til 
hele Store Hus fra mandag den 16. december. Bestyrelsen banker døre. JDO 
undersøger, om det er muligt at hyre ungarbejdere til at løse nogle 
arbejdsopgaver. 

 
 

10. Beboermøder 

 Onsdag den 13. maj 2020 

 Onsdag den 16. september 2020 

 Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

 Dirigent: John Olsen 

 Dirigent: Julie Dyppel 

 Forplejning: kaffe/the og småkager 

 
 

11. Spørgsmål og opgaver til EK 

 Legeplads i Byparken – plantegning  

 Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

 Vejbump i køregraven – opsætning af manglende bump + tilpasning af bredden, 
så cykler kan komme forbi 

 Elevatordisplay – prikker mangler og ser nogle steder ødelagt ud 

 KAB-mail – er den nødvendig eller er det muligt at skifte til avbs-mailen 

 
 
 
 
 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene  
 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), Malene  
 Beboerlokale: Malene (tovholder), Henrik, Marianne 

 Vaskeri: Thorbjørn (tovholder), Marianne, Henrik  

 Parkeringspladsudvalg: Thorbjørn, Veysel, Henrik – efter behov: JDO 

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

 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Samle skrald-arrangement – bestyrelsen arbejder på begivenheden 

 Avedøre Boligselskab – nytårskur fredag den 10. januar 2020 

 
 



 

 Visionsseminar – lørdag den 25. januar 2020 

14. Evt. 

  Intet  

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Avedøre Fjernvarme – 10. december 2019 
Avedøre Green City – 16. december 2019 
AB-møde – 8. januar 2020 
Møder fremadrettet, herunder AB-møder og beboermøder i 2020 
Afdelingsmøde/regnskab – onsdag den 13. maj 2020 
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 23. september 2020 

 
TR 
TR/MFS 
Alle  
Alle  
Alle 


