
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

torsdag den 5. september kl. 17.30 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

 
Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Henrik Birlis (HB), Michael Ottesen 

(MO), June Egeborg Carstensen (JC), Veysel Seker (VS – gik efter punkt 9), 

Natacha Westersø Lindholm Christensen (NC), ejendomsleder Jesper Duus 

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

Afbud: Thorbjørn Rasmussen (TR) 

Kennet fra Nortec kommer kl. 19 – kontrakt blev gennemgået og detaljer tilpasset.  

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 14. august 2019 
Godkendt 

MFS  

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Vaskeri – der bliver monteret klimaanlæg i næste uge  

 Betonrenovering – Detaljerne er ved at være på plads vedr. kontrakt og 
udførelse. JDO afventer detaljeret tidsplan fra Danakon. Ca. 28 beboere 
forventes at blive berørt, idet deres kælderrum skal tømmes ifm. 
renoveringen. Dette løses ved at opbevare deres effekter i nogle af de 
store kælderrum. 

 Betonreparation – Sky Works er rekvireret til den årlige omgang 
reparation af betonfladerne ved indgang 2 og 4. 

  

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 OB-møde (ekstraordinært) – Tilskud til Avedøre Green City på kr. 
200.000 efter princippet ’no cure-no pay’ blev drøftet; altså ingen 
betaling, hvis EU-ansøgningen ikke går igennem. Beslutning træffes på 
det ordinære OB-møde i september 

 Avedøre Green City – visionen blev diskuteret; ordlyd sendt pr. mail til 
alle 

 Afsnitsforeningen – generalforsamling: forholdene i og omkring Store 
Hus blev drøftet 

 
Drøftelse  

 Blomster – Ejendomskontoret får henvendelser fra beboere, der gerne 
vil have mulighed for at hænge blomster på svalegangen ved deres 
lejemål. MP og NC kommer med et oplæg 

 Billeder til selskabslokale og evt. beboerlokale – deals er blevet købt og 
billeder bestilles 

 Diæter ved kursusdeltagelse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MP/NC 
MFS 
 

 



6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

 Der er fundet asbest i 1 værelseslejligheder (løsning er i gang med at 
blive fundet) 

 CFBU – støvvægge: hvis CFBU vil have yderligere støvvægge op, så er det 
for egen regning lige som det er for alle beboerne 

  

7. Info-skærme 

 Interval – 1 min. 30 sek. Sløjfe; hver side er på 15 sek. (altså max. 6 sider) 

 Tekst – kort og med reference til hjemmesiden 

 Tidspunktet skal indstilles på info-skærmene 

 
JDO 
JDO 
HB 

 

8. Årshjul  

 Forslag i betaversion blev gennemgået. Input ønskes til det videre 
arbejde. 

 
JDO 

 
 

9. Affaldssortering 

 Sortering i madaffald og restaffald sættes i værk fra 1. oktober 

 Containergården – nudging er endnu mere nødvendigt; der er kaotiske 
forhold 

 Test af skakt-anvendelse sættes i gang (lukning af det ene rør = kan det 
fungere med den mængde affald, beboerne har, således at skakterne 
kan deles op i ’restaffald’ og ’madaffald’) 

 
 
JDO 
 
JDO 

 
 
 
 
 

10. Beboermøder 2019 

 Enghøjhuset: onsdag den 18. september kl. 19 

 Dirigent: John Olsen 

 Referent: Julie 

 Forplejning: PS Catering (små sandwich og små frikadeller) 

 Forslag – oplæg til forslag om udvidet brug af vedligeholdelseskontoen 
fra JDO. Tilføjelse ’Udskiftning af indvendige døre’. 

 
 
 
 
 
 
JDO 

 

11. Spørgsmål og opgaver til EK 

 Kommunikation til beboerne – forslag: Natacha og Marianne tager et 
beboerkig, når materiale er sendt ud/hængt op 

 Arkivskab – mulighed for etablering af arkiv i AB-lokale. JDO sætter i 
gang 

 Legeplads i Byparken – kommunen mangler tilbagemelding 

 Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

 Vindpåvirkning ved åbning af hæk ved 4’eren – oplæg fremsendt. JDO 
undersøger opfølgende møde 

 Oliespild på Torvet, carport og fliser – Bakkelygård sørger for rensning af 
fliser efter oliespild fra maskine 

 Knækkede fliser på torvet – udskiftes løbende; ny belægning skal 
overvejes 

 Søen mod øst – rensning efter løvfald + lys i søen undersøges stadig 

 Varmeudgifter – JDO sender mail, hvordan fælles varmeudgifter opgøres 

 Antal tomgangs-lejemål i Store Hus – lavt antal tomgangsperioder 

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

 Asfalt i ’huller’ på parkeringspladsen – JDO undersøger 

 
 
 
 
 
 
 

 
JDO 

 

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  
 

 
 

 
 
 
 



 

Næste møde: 

 Indretning af AB-lokale – næste møde, når AB-lokalet er færdigt (reoler 
https://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/S39246911/#/S79246914) 

 Selskabslokalet – nyt møblement – JDO gensender forslag 

 Facebook – bestyrelsesprofil 

 Facebook – Avedøre Stationsby – administratorer fra Nord og Syd (navne findes på 
Repræsentantskabsmødet) 

 Mødeforplejning + drikkevarer – ordning? 

 Legeplads i Byparken – tegning af, hvordan legeredskaberne placeres + iværksættelsesdato 

 Beboerlokale-indvielse – dato? 

 Hjertestarter – hvordan fortsætter ordningen? (leje eller købe ny – Trine A er i gang med at 
undersøge) 

 Affaldssorterings-kommunikationsstrategi 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Samle skrald-arrangement – bestyrelsen arbejder på begivenheden 

 Julefrokost fredag den 22. november (alle fra EK kommer) 

 
 

 

14. Evt. 

  

  

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Møde: Avedøre Boligselskab og politiet 
Afdelingsmøde – budgetmøde 
Visionsmøde 
OB-møde 
AB-møde 
Møder fremadrettet, herunder AB-møder og beboermøder i 2020 
Afdelingsmøde/regnskab – onsdag den 13. maj 2020? 
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 23. september 2020? 

 
MFS 
Alle 
MFS/TR 
MFS/MP/HB 
Alle  

 
12.09.19 
18.09.19 
24.09.19 
30.09.19 
02.10.19 

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

