
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

tirsdag den 5. november 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), Natacha Westersø 

Lindholm Christensen (NC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand 

og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:  

Punkt Indhold Tovholder Tidsfrist 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks TR  

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

MFS  

3. Godkendelse af referat fra 2. oktober 2019 
Godkendt 

MFS  

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Vindvægge – Vi arbejder videre i et vindudvalg med bl.a. idéen om at 
teste en gennemgang med perforerede plader i stueetagen ved 
elevatorerne for at begrænse vindtunnellen.  

 Grønt affald – Mulighederne for at anvende skaktrørene til 
affaldssortering af rest- og madaffald skal testes. Det skal nemlig være så 
nemt som muligt at sortere korrekt. Vi tester på 1., 3. og 5. Sal i 2’eren – 
informationskampagne: bestyrelsen banker dørene til alle beboere 
onsdag den 13. november; og beboere, som ikke er hjemme får en 
skrivelse. Der sættes skilte op ved skaktene, så beboerne kan se, at et 
forsøg er i gang. Forsøget starter mandag den 18. november. 

 Containergård – Der er fortsat i en dialog med kommunen omkring 
mulighederne for containere/tømning. JDO arbejder videre med at få 
ordnet containergården, så det bliver nemmere at sortere, inkl. 
opsætning af piktogrammer. 

 Betonrenovering – Efter at projektet desværre har været sat tilbage pga. 
uventede forhold, er det nu tilbage på sporet. JDO sørger for opdateret 
information til beboerne med den opdaterede tidsplan 

 Beboer-/bestyrelseslokale – Rørarbejderne er nu færdige i lokalerne. 
Lokalet er forventeligt klar om ca. 14 dage. 

 Uvedkommende – Der er igen problemer med uvedkommende i huset. 
Bestyrelsen godkender opsætning af røgalarmer alle steder, hvor der er 
mulighed 
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5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 Avedøre Green City – Styregruppen er udvidet til også at omfatte 
gymnasiet, Filmbyen og landsbyen. ELENA er på vej til at blive en 
realitet; det bliver både interessant og spændende. Der arbejdes på en 
fælles hjemmeside til vidensdeling vedr. bæredygtige løsninger 

 Styringsdialog – Møde mellem Avedøre Boligselskab (formændene for 
Nord, Syd og Store Hus), KAB v/Henning Holtov og kommunen. Emnerne 
var bl.a. anvisningsret, udvidelse af ‘Min Købmand’, styringsreform, 

 
 
 
 
 
 

 



affaldssortering, hækken v/Byparken (tilhører Store Hus; kommunen gør 
ikke krav på den nedgravede sti), parkeringsforhold, vejbelægning.   

 Visionsmøde – Der er seminar lørdag den 25. januar 2020, hvor der skal 
tales om hjemmeside og visioner for Avedøre Boligselskab 

 Byggeudvalg – Michael Ottesen, der nu er fraflyttet, tilbyder at hjælpe os 
i den resterende del af faldstamme- og rørprojektet. Bestyrelsen 
inviterer ham med til de kommende byggeudvalgsmøder. 

 Grundfortælling – møde med KAB og Avedøre Boligselskab i slutningen 
af november 

 Henvendelser vedr. COPARK/parkering blev besvaret 

 Henvendelse vedr. forsikringsforhold blev overdraget til EK 

 Overdækning af indgangspartierne ved 2’eren og 4’eren 

 Uvedkommende i Store Hus 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

 Næste byggeudvalgsmøde er 24. februar 2020 

  

7. Info-skærme 

 Intet at drøfte 

 
 

 

8. Årshjul  

 Input ønskes fortsat  

 
Alle 

 
 

9. Affaldssortering 

 Se under meddelelser fra ejendomslederen 

 JDO sætter et møde op med kommunen for at imødekomme Store Hus’ 
udfordringer ift. affaldssortering 

 
 

 
 
 

10. Beboermøder 

 Onsdag den 13. maj 2020 

 Onsdag den 16. september 2020 

 Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

 Dirigent: John Olsen 

 Dirigent: Julie Dyppel 

 Forplejning: kaffe/the og småkager 

 
 

 

11. Spørgsmål og opgaver til EK 

 Legeplads i Byparken – plantegning  

 Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

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

 Elevatorprikker – mangler 

 Graffiti på dækplader i elevatorer i 4’eren 

 
 
 
 
 

 

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  

 Parkeringspladsudvalg: Thorbjørn, Veysel, Henrik – efter behov: JDO 

 Vindudvalg: Thorbjørn, June, Marianne, Malene – efter behov: JDO 

 
 

 
 
 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Samle skrald-arrangement – bestyrelsen arbejder på begivenheden 

 Julefrokost fredag den 22. november  

 Julearrangement onsdag den 27. november kl. 16.30-17.30 
-       MP og NC indkøber til klippe-klistre + sender indkøbsliste til EK 

 
 

 

14. Evt. 

 KAB-mail – er den nødvendig eller er det muligt at skifte til avbs-mailen. 

  



 

JDO undersøger 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Affaldssorteringskampagne – banke døre og uddele skrivelser 
Jubilæumsmøde – Nord  
Julehygge i Store Hus 
Grundfortælling  
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? 
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