
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

tirsdag den 4. juni kl. 17.30 

Beboerlokalet, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

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

(HB), Michael Ottesen (MO), June Egeborg Carstensen (JC), Natacha Westersø 

Lindholm Christensen (NC), Veysel Seker (VS), ejendomsleder Jesper Duus 

Olsen (JDO), formand og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:   

Dagsorden (punkt 1-5 er standardpunkter)  

Punkt Indhold Tovholder Tidsfrist 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks TR  

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

MFS  

3. Godkendelse af referat fra 7. maj 2019 
Godkendt 

MFS  

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Elevatorer – Elevatorer kører på pumperne (ikke sikkerhedsmæssigt), 
og JDO har indhentet tilbud på renovering af styring mv. Bestyrelsen 
besluttede, at vi afventer helhedsplanen. 

 Fugle – JDO har bestilt yderligere 6 stk. fugleskræmmere med lyd (ikke 
hørbart for mennesker) og lys; opsættes hurtigst muligt. 

 Selskabslokale – Stillingtagen til, hvad der skal ske (gulv ’ocean’, 
maling af vægge, paneler, døre og dørkarme (hvide), maling af bort 
(lys-ocean), folie på baren (metallic Q50), bar-top slibes og lakeres, 
hylde sættes op under bordpladen i baren, nyt køleskab uden frys, 
nye stikkontakter, fjernelse af hylde).  Lampeudtræk? og rullegardiner 
repareres. Beslutning om Indkøb af bord og stole venter til senere. 
Depotrum til selskabslokalet skal udpeges (til opbevaring af 
overskudsstole og -borde). 

 Lys på Centerstriben – Der mangler lys på Centerstriben. Der arbejdes 
på sagen. 

JDO  

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 Afdeling Nord afholder 40 års jubilæum lørdag den 6. juni 2020. 
Natacha, Marianne, June og Malene deltager fra Store Hus; Bitten fra 
Nord har fået besked 

 40 års jubilæum for Beboerklubben lørdag den 29. juni 
 
Drøftelse  

 Navne-konkurrence, herunder udsende indkomne forslag til 
afstemning  

 Beboer-begivenhed fredag den 7. juni v/Veysel, Thorbjørn, Malene 
 Klargøring bord/stole – onsdag: Michael, Marianne, Natacha 
 Indkøb (chips og drikkevarer): Malene 

 Internet – Bolignet-Aarhus/Fibia – næste møde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Indretning af AB-lokale (reoler 
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S39246911/#/S79246
914) – næste møde 

 Varmeudgifter – fælles; hvordan opgøres det? – næste møde 

 ’Hul i hækken’ – undersøgelse af vindpåvirkning. Bestyrelsen 
besluttede, at JDO bestiller en digital beregning af vindpåvirkning ved 
fjernelse af bøgehæk ud for 4’eren 

6. Renoveringsprojekt 

 Ekspansionsbeholderen skal udskiftes  

  

7. Info-skærme 

 Det er stadig besværligt ift. opdatering af skærmene; der arbejdes på 
sagen 

  

8. Årshjul  

 Forslag fra EK (kommer på næste møde) 

 
JDO 

 
Snarest 

9. Affaldssortering 

 Status  
– test af skakterne 

 
 
JDO 

 
 
Snarest 

10. Beboermøder 2019 

 Enghøjhuset: 18. september 

 Dirigent: ? 

 Referent: Julie 

 Forplejning: PS Catering (små sandwich og små frikadeller) 

  

11. Spørgsmål og opgaver til EK 

 Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto) 

 Lysstofrør i kælderen/det nye beboerlokale 

 
JDO 

 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene, Veysel – møder kommer snart 
 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), Malene – forespørgsel om 

fornyet tilbud på vej (smallere åbning; JDO følger op)  
 Beboerlokale: Malene (tovholder), Henrik, Marianne 

 Vaskeri: Thorbjørn (tovholder), Marianne, Henrik – besøg af Nortec 
v/Kennet Bloch 

 
 

 
 
 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Beboerlokale-begivenhed – 7. juni 

 Danmarks længste fødselsdagsbord – 15. juni 
(Hovedstien/Enghøjhuset)  

 Åbning af beboerlokalet – 22. august  

 Renoveringsarrangement – mexicansk food truck (tre bløde tacos m. 
nachos og salsa 79 kr. pr. kuvert) fredag 23. august kl. 12 

 Sommerfest EK + AB – fredag den 23. august. Festudvalg: Marianne, 
Natacha, Henrik, Thorbjørn, Veysel 

 
 

 

14. Evt. 

 Intet  

  

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
AB-møde  
Beberlokale-begivenhed 
Avedøre Green City 
Danmarks Længste Fødselsdagsbord 
Byggeudvalgsmøde 
Bygge- og teknikudvalgsmøde, KAB 
AB-møde 

 
Alle 
MFS/TR/VS 
MFS/TB 
Avedøre 
Alle  
TR 
Alle 

 
04.06.19 
07.06.19 
12.06.19 
15.06.19 
17.06.19 
19.06.19 
14.08.19 

https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S39246911/#/S79246914
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S39246911/#/S79246914


 

Møder fremadrettet, herunder AB-møder og beboermøder i 2020 næste 
møde 


