
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

onsdag den 5. februar 2020 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), ejendomsleder Jesper 

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

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks TR 

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 8. januar 2020 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

• Mobilantenner – TDC ønsker at skifte deres Huawei-antenner til Ericsson. Hvis 
bestyrelsen godkender, vil der komme et tillæg til den eksisterende kontrakt med 
en ny uopsigelighedsperiode på 5 år for lejer og 10 år for udlejer 

• Containergård – Chaufføren, der henter møbler, mener, han ikke kan grabbe der, 
hvor det er tiltænkt (og godkendt af kommunen). Der arbejdes videre ud fra det, og 
der kommer forhåbentligt snart et endeligt layout 

• Beton – Der er en del udfordringer med Danakons håndtering af projektet. 
Desværre har vi også udfordringer med OCM. Deres facader er opbygget forkert 
hvilket har resulteret i, at de er rådnet/rustet i en sådan grad, at det kan gå ud over 
bæreevnen og tætheden. For at Danakon kan garantere at vores nye dæk forbliver 
tæt, skal en del af disse facader genopbygges. Der er en igangværende dialog. Der 
er også en igangværende dialog om overfladen på dækket; som ikke er det 
forventede asfalt 

• Belysning i søen – Det vil koste kr. 137.500 at få belysning i søen øst; så nej tak. 
JDO har undersøgt en anden mulighed, hvor 20 stk. undervandslamper er 
væsentligt billigere; JDO undersøger, om elektrikeren vil installere 

JDO 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

• Dialogmøde om parkering i Avedøre Stationsby v/MFS – det gik fint; der var en 
god dialog, og der blev nedsat et udvalg, som vil fremsende forslag til 
afdelingsmøderne i afdeling Syd og Nord  

• Ansøgning vedr. Grøn By – blev ikke aktuel; vi søgte om midler til ikke-støttede 
emner. Forslaget om besøg på forbrændingsanlæg + sorteringsarrangement tages 
op på OB-møde 

• Visionsseminar – vellykket med stor deltagelse af alle tre afdelingsbestyrelser, 
ejendomsledere og KAB. Noter fra seminaret er sendt ud af Sofie 

• Avedøre Green City – der er gode nyheder: der er opnået støtte fra RINNO 
 
Til drøftelse 

• JDO undersøger fortsat internetløsninger for Store Hus 

• Beboerlokale – bestyrelsen sætter mærkater på det, som skal ud; JDO sørger for, at 
det skal sende det videre  

• Beboerlokale – indvielse torsdag den 20. februar kl. 17.00-19.00 
- Drikkevarer og chips: June og Malene 

• Skak-arrangement – bestyrelsen siger OK, idet lokalet er taget i brug 

 
 
 
 
 

 



• Husordensager – indberetning via app; alternativt mail eller ringe 

• Parkering – gæstetilladelse anno 2019; nye fysiske billet udleveres på EK 

• Parkering – gæstetilladelse på handicapplads er trådt i kraft 

• Parkering – oplæg fra CPH Parkering. Bestyrelsen er ikke interesseret i at skifte 
parkeringsselskab, idet vilkårene er de samme, og der er tilfredshed med COPARK 

• Hjemmeside – hvilke informationer skal der være: 
- Søgefeltet skal være aktivt på samme måde Google 
- Samme informationer som den nuværende 
- Muligt for bestyrelsen af logge på og lægge informationer ud til beboerne 

• Viggo – billeder fra og af Store Hus; MP, TR og MFS besøger Viggo 

• Graffiti – skal fjernes hurtigst muligt 

• Rengøringsniveau i elevatorerne – drift- og vedligeholdelsesplan på vej 

• Input til beretning 2019/20 

• Afskedsgave til Natacha 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

• Næste byggeudvalgsmøde er 24. februar 2020 

• Afslutningsarrangement – torsdag den 20. februar kl. 12 i selskabslokalet  
- Mad: Marianne 
- Drikkevarer: June og Malene 

• Flere tilfælde af ’lukket vand’ uden varsling 

 

7. Helhedsplan 

• Projektleder Haroon Kalyal Javad har fremsendt udkast til helhedsplan 
- MFS sender input  

• Forslag til besøg til Byggepartnerskab – onsdag den 4. marts 

• Inspirationstur v/TR – forskellige ideer: Friheden/helhedsplan, Hvidovre 
Parken/lejlighedssammenlægning og LAR, Borgmester Fischers Vej/ventilation, 
Øbrohus/bæredygtighed, Glostrup Boligselskab/helhedsplan, 
Bauhaus/parkeringsplads, Rødovre kommune/LAR – en heldagsudflugt + udvalgte 
inspirationsmøder 

• Besøg af LAR-leverandører v/TR (er i gang med at blive planlagt) 

 
 

8. Årshjul  

• Input ønskes fortsat  
- Opsætning og nedtagning af julepynt  
- Referat på hjemmeside 
- Tjek info på infotavler 

 
Alle 

9. Affaldssortering 

• Affaldssortering – Det går rimelig fint med håndteringen af containerne i 
skaktrummene. Der er plads til forbedring på sorteringsdelen. Der er sendt en 
reminder ud fra EK om forsøgsordningen og uddelt nye madaffaldsposer.  

 
 

10. Beboer/afdelingsmøder 

• Regnskabsmøde – onsdag den 13. maj 2020 

• Budgetmøde – onsdag den 16. september 2020 

• Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

• Dirigent: John Olsen 

• Referent: Julie Dyppel 

• Forplejning: kaffe/the og småkager 

 
 

11. Spørgsmål og opgaver til EK (opfølgning) 

• Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

• Vejbump i køregraven – JDO har bestilt en opmåling; etableres snarest  

• Elevatordisplay – prikker mangler og ser nogle steder ødelagt ud; JDO afventer pris 

• Strømproduktion på solcellerne på gavlen – JDO undersøger, hvad det svarer til i 
kroner og øre 

 
 
 
 
 



 

• Mødeforplejning – rotationsordning 
- Marts: Marianne 
- April: Henrik 
- Maj: Malene 

 

• KAB-mail – kan opsiges 

• Rækværk i rustfrit stål fra køregraven til parkeringsplads ved 2A  

• Bygge ’videre’ på huset i Byparken – JDO forespørger om mulighederne 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

• Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: Thorbjørn (tovholder), Malene, Henrik – efter 
behov: JDO 

• Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: Malene (tovholder), Henrik, Marianne 

• Vindudvalg: Thorbjørn (tovholder), June, Marianne, Malene – efter behov: JDO 

 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

• Samle skrald-arrangement – bestyrelsen/OB arbejder på begivenheden 

• Afslutningsarrangement faldstamme- og rørprojekt – torsdag den 20. februar 

• Indvielse af beboerlokale – torsdag den 20. februar 

• Afdeling Nord – 40 års jubilæum – lørdag den 6. juni   

• Kunstprojekt i Byparken – lørdag den 13. juni  

• Midsommerfest – lørdag den 20. juni  

 
 

14. Evt. 

• Intet  

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Visionsmøde – opfølgning på seminar – torsdag den 6. februar 
Byggeudvalgsmøde faldstamme- og rørprojekt – mandag den 24. februar 2020 kl. 17.30 
AB-møde – onsdag den 4. marts 2020 
Avedøre Green City – torsdag den 5. marts 2020 
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde – onsdag den 18. marts  
SSP-møde – mandag den 23. marts  
Avedøre Fjernvarme – tirsdag den 24. marts  
Markvandring – marts 
Avedøre Fjernvarme – tirsdag den 28. april  
Afdelingsmøde/regnskab – onsdag den 13. maj 2020 
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 27. maj 
Repræsentantskabsmøde – torsdag den 28. maj 
Markvandring – august  
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 16. september 2020 
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