
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 05. januar kl. 17.30 

Kælderen 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), June Egeborg Carstensen (JEC), Marianne Poulsen (MP), 

Mona Petersen (MPE), Thorbjørn Rasmussen (TR), ejendomsleder Jesper Duus 

Olsen (JDO), og Malene Friis Schultz (MFS) 

 

Afbud: Pia Hansen (PH) 

 Referent: MFS 

 
Vi startede med byggeudvalgsmøde kl. 17.30 
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 1. december 2021 er godkendt.  
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Beton: overfladen bliver glat, når det bliver frostvejr. JDO har indhentet pris på skridsikre måtter, som 
lægges kan lægges i baner hen over betonoverfladen. Bestyrelsen godkendte, at der lægges skridsikre 
måtter i en bredde på 2 meter hen over betonen, så der er et gangområde, hvor folk kan gå forsvarligt. 
- Poppeltræer: JDO undersøger med Louise fra Byggepartnerskabet & os, hvordan poppeltræet skal 
anvendes ift. helhedsplanen (forbedring af de grønne områder) 
- Rust på elevatordøre: EK rengører elevatordørene i næste uge 
- Gummilister på skaktlågerne i kælderen: der er umiddelbart fundet en løsning i 2’eren   

- Smartliner: der er kommet 2 stk., og JDO fortæller, at resten kommer i morgen. JDO har aftalt et 
møde med kommunen, hvor det drøftes, hvordan indretning af containergården skal være, når 
nogle af fraktionerne således rykkes op på Sadelmagerporten. Forslag til nudging kommer fra JDO. 
- Skraldespand ved siden af askebæger: JDO fremlagde en metal-skraldespand i samme stil som 
askebægeret, som bestyrelsen godkendte 
- Statistik for Store Hus: JDO følger op 
- Vandforbrug: pr. 1. januar 2021 overgik vi til individuel afregning af vandforbrug. Der er kommet 
en foreløbig oversigt, hvor ca. 10 beboere vil få en større efterregning. Spørgsmålet er, om der skal 
monitoreres ift. vandforbrug, så en beboer, som umiddelbart har et højt vandforbrug, kan gøres 
opmærksom på det. JDO undersøger, hvordan det kan løses – og om det er en udgift for Store Hus.  
- Beboerklagenævn: en beboer har indbragt en sag for beboerklagenævnet, at der var 
vandindtrængning på altanen. Beboeren har fået medhold, og skaden skal udbedres inden for 
rimelig tid. Udbedring dækkes på konto 115. 



5. Meddelelser fra bestyrelsen 
 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- DR: henvisning til referatet fjernes fra info-skærm, når måneden er gået) 
- DR: referatet er godkendt, hvis der ikke er kommet kommentarer inden for 5 dage. I tilfælde af 
kommentarer, opdateres referatet og sendes til fornyet godkendelse pr. mail 
- OP: Tryghedsgruppen – næste møde den 27. januar 
- OP: Grand Bazaar – DL følger op på undersøgelsen for et par måneder siden 
- OP: TR – opslag vedr. cykelværksted er på vej til info-skærmene 
- OP: Askebæger på Centerstrøget – punktet tages op på næste møde  
- DR: Hjemmesiden – punktet tages op på næste møde 
- DR: Selskabslokalet – bestyrelsen afholder et møde i selskabslokalet, hvor reglerne gennemgås og 
opdateres. MFS sender en Doodle ud. 
- DR: Infostander til plakater i Byparken – punktet tages op på næste møde 
- DR: husorden – opbevaring på altan: beboerhenvendelse om indsats på husorden ift. opbevaring 
på altanerne; JDO kommer med kommentarer. 
- DR: julearrangement 2022 – TR kommer med et oplæg 
- DR: Facebook 
- DR: der har været en del hærværk i beboerlokalet. JDO undersøger muligheden for at lave en 
salto-brik på et skab til opbevaring af diverse løsdele 
- DR: arrangementer i beboerlokalet. Bestyrelsen overvejer emner, som samler beboerne til dialog 
og samvær. 
 

6. Beboer/afdelingsmøder 
- Datoer for afdelingsmøder i 2022: 18. maj + 21. september 
- Sted: Aulaen, Enghøjhuset  
- Dirigent: Bjarne Haakonsson  
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Status – byggeudvalgsmøde startede mødet. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Anvend gerne app’en til al slags information vedr. Store Hus 
- Elevatorknap: aktiveringslys virker ikke (det gør tonen heller ikke ved nogen af elevatorerne i 
2’eren i stuen); frustration og irritation blandt beboerne + lang behandlingstid ift. mangler, som 
udbedres. JDO fortæller, at printplade er bestilt; der er leveringstid, fordi det er en lagervare. Der 
er udarbejdet en drift- og vedligeholdelsesplan. Det vil være hensigtsmæssigt, at der sker en 
renovering af elevatorerne. 
- Graffiti på Byparkhuset: JDO følger op 
- Byparkhuset: JDO opsætter salto-brik på Byparkhuset (elektronisk adgang) 
- Kort over træsorter: JDO spørger Mogens (gartner), om han kan lave en kort over de træsorter, 
der er på området. 
- Rengøring af ’Under Trappen’: hver fredag – støvsugning og vask af gulv 



9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  DL, JEC, MP 
 
10. Evt. 
- COPARK: udstedelse af bøder på forkert grundlag. DL følger op. 
 
3 punkter fra AB-møde 

• Beton i 2’eren og 4’eren – der arbejdes på midlertidig løsning ift. skridsikkerhed, indtil en 
varig løsning kommer i helhedsplanen 

• Smartlines – der kommer snart nye affaldscontainere på Sadelmagerporten 

• Tryghedsgruppemøde: møde torsdag den 27. januar kl. 18.00 i beboerlokalet ’Under 
Trappen’ 

 
Kommende møder: 
Byggeudvalgs- og AB-møde – onsdag den 2. februar 2022 kl. 17.30 – TR står for maden 


