
Afdelingsbestyrelsesmøde 
referat 

Onsdag den 5. maj 2021 kl. 17.30 
 AB-lokale 

 
Deltagere: Henri Tolba (HT), Henrik Birlis (HB), June Egeborg Carstensen (JEC), Malene 

Friis Schultz (MFS), Marianne Poulsen (MP), Marie Søndertoft Pedersen (MSP), 
Pia Hansen (PH) og ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Fraværende:              Daniel T. Lysdal (DL) 

 Referent: HT/MFS 

Byggeudvalgsmøde vedr. helhedsplanen kl. 17.30-19.30. 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 7. april 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Post: Fremadrettet tømmer EK AB’s postkasse. Post til AB lægges i overleveringsskuffen. 
- Vandskade: Ikke så omfattende som først antaget.  
- Hjemmeside: informationer fra den nuværende hjemmeside overføres til den nye hjemmeside, hvorefter 
der skal redigeres i indholdet. JDO beder KAB om at overføre informationerne via klippekortordningen. 
- Betonprojekt: Fortsat ikke på plads; hverken i 2’eren eller 4’eren. Det er ikke blevet bedre af, at overfladen 
i 4’eren er blevet ødelagt ved transport til Centerstrøget. De ansvarlige har påtaget sig skylden. 
- Bazaren: JDO har taget kontakt til den nye bazar ift. støj fra palleløftere og varelevering samt 
indkøbsvogne i området. Ejeren har – selv om han ikke er forpligtet til det – bl.a. bestilt nye ”el-
hunde” der er mere støjsvage end palleløfterne. Mht. vareindlevering har han gjort sine 
leverandører opmærksom på. Kundevognene er lidt svært at gøre noget ved, men han siger selv at 
det jo ikke er i hans interesse at hans vogne står og flyder, men at det jo er det samme for Netto 
og Lidl. Jeg har talt med Sten fra OCM og deres oplag af varer på Centerstriben. Sten vil gøre de 
erhvervsdrivende opmærksom på det. 
- Køkkener: Elektrikerarbejdet dyrere end forventet så samlet pris ca. 80.000 kroner (20.000 dyrere). 
Beboerne kan bruge ejendommens elektriker, men er også velkommen til selv at finde et firma. JDO 
rundsender materialet fra elektrikeren. 
- Smartline: JDO har rykket kommunen for leveringen af Smartline-containerne.  
- Legeplads: Placering af legeplads er blevet dyrere end først antaget. Spørgsmålet tages op på næste 
afdelingsmøde.  
- Regnskab 2020: ikke fremkommet endnu. JDO følger op. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Avedøre Green City v/MFS – affaldsskulpturen rykkes til at stå ved Hvidovre Gymnasium   
- Avedøre Fjernvarme generalforsamling – v/JEC + MFS 



- Covid-19-møde i Avedøre Boligselskab v/MFS – der hænges skilte op vedr. ’stop smittet – lad dig 
teste’, og afdelingsmøderne i maj aflyses; regnskabs- og budgetmødet afholdes samlet i september. 
- Generalforsamling Bolignet-Aarhus v/HB – tirsdag den 27. april 
- El-ladestandere: Nord, Syd og Store Hus (beboerrepræsentant og ejendomsledere) afholdt møde 
med Avedøre Green City og Erik Christiansen fra EBO Consult vedr. el-ladestandere. JDO 
undersøger behovet for el-ladestandere i Store Hus og formidler kontakt videre til Stephan fra AGC. 
- Energifællesskab: Nord, Syd og Store Hus afholdt møde med Henning Holtov og Jan Cronqvist, 
KAB vedr. mulighederne for deltagelse for Avedøre Boligselskab i det nyligt etablerede 
energifællesskab. Der holdes et opfølgende møde. 
 
Opfølgning: 
- RINNO: der bliver sat 10 IC Meter-målere op hos de beboere, som har meldt sig til projektet. 
- Uro/uvedkommende i Store Hus: beboerne er blevet inviteret til at deltage i et 
tryghedsgruppemøde, hvor løsninger skal drøftes ift. uønsket indtrængen i Store Hus. HB indkalder 
de beboere, der har vist interesse til møde. 
- Beboerlokale (det store lokale): MP, JEC, PH, MFS – MP indkalder til møde 
- AB-møder: fremadrettet kommer byggeudvalgsmøderne til at ligge forud for det månedlige AB-
møder. Så vidt muligt skal informationer gives forud for mødet, om der er forhold, som skal 
drøftes, så vi kan drøfte forholdene målrettet. Dagsorden udarbejdes med respekt for, hvilke 
emner, der er vigtigst – og hvis der er mange emner, skydes ikke-aktuelle emner til senere. Mødet 
forventes af være afsluttet kl. 21. 
- Forbrug/målinger: Brunata har svaret på HB’s mail, og de fortæller, at de uregelmæssigheder, der 
har været i forhold til målinger, var systematiske i form af manglende dataflow i en periode. Derfor 
var pludselige stigninger i forbrugstal-fejlen i data-flow landsdækkende. 
- Husorden: Bestyrelsen ønsker at fremlægge oplæg til ny husorden til næste afdelingsmøde i håb 
om at forenkle husorden og opdaterer den til nutiden. Bestyrelsen arbejder videre på et oplæg – 
input sendes til MFS. 
-COPARK: bøder for ændring i fysisk billet. HB kontakter COPARK. 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 15. september 
- Sted: Aulaen 
- Dirigent: HT undersøger 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Der blev på byggeudvalgsmødet fremlagt en potentiel skitse for udendørsområdet/de grønne 
områder. Genhusningsspørgsmålet blev endvidere bragt op; der skal sendes information ud til 
berørte beboere. Der er forhåbentligt gode nyheder ift. en facadeløsning. Haroon er i gang med at 
planlægge en besigtigelsestur. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Beboere, der er bortrejst: beboere kan ved planlagt rejse bede en nabo om at opbevare ens nøgle 
og så fortælle EK, hvor de kan skaffe nøglen. Ellers tal med EK om problemstillingen. 



- App’en til formidling af information: opfordring til at anvende app’en så meget som muligt; senest 
skrivelse vedr. tryghedsgruppen. JDO følges op. 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri:  HB, JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  HB, DL, MP, JEC  
 
10. Evt. 
Intet. 
 
3 punkter fra AB-møde 

• Møde i tryghedsgruppen (uvedkommende i Store Hus) – meld dig, hvis du er interesseret; 
skriv til bestyrelse.sh@avbs.dk  

• Finansiering af nyt køkken er blevet dyrere 
• Næste afdelingsmøde 15. september – kombineret regnskabs- og budgetmøde  

 
Kommende møder: 
Afdelingsbestyrelsesmøde – 2. juni kl. 17.30 (MSP står for maden) 
SSP-møde v/MFS – mandag den 17.  maj 
OB-møde v/HB + MP + MFS – onsdag den 26. maj 
Repræsentantskabsmøde v/alle – mandag den 31. maj (efter møde: rykket til september)  


