
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

Onsdag den 6. marts kl. 17.30 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2, Hvidovre 

 
Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Thorbjørn Rasmussen (TR), Michael 

Ottesen (MO), Henrik Birlis (HB), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), 

formand og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Ikke til stede:  Sjoerd Janssen (SJ), 

Dagsorden (punkt 1-5 er standardpunkter)  

Punkt Dato Idé Indhold Tovholder Tidsfrist 

1.    Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og 
mailboks 
Nøglerne ligger i AB’s skuffe 

TR  

2.   Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

MFS  

3.   Godkendelse af referat fra 6. februar 2019 
Bemærkning: Sjoerd deltog ikke i mødet den 6. 
februar; havde ikke meldt afbud. 

MFS  

4.   Meddelelser fra ejendomslederen 

 Dødsbo – Som tidligere nævnt er der en 
lejlighed, som skal sættes i stand. 
Bestyrelsen er enig i, at det er vigtigt, at 
en lejlighed shines op, så den fremstår i 
præsentabel stand 

 Råderetssager – Der er få råderetssager 
i Store Hus ift. andre afdelinger. Det kan 
være en ide at informere om 
muligheden for både individuelle og 
kollektive råderetsmuligheder f.eks. på 
info-skærmene og hjemmeside. JDO 
undersøger, om det er muligt at 
differentiere afskrivningsårene ift. 
udgiften (under kr. 50.000 er det 10 år, 
over kr. 50.000 er det 15 år). Reglerne 
skal lægges ud på hjemmesiden, når de 
foreligger.  

 AOF-lokalet er fraflyttet. Gulvet poleres 
og der skal males. JDO indhenter tilbud. 

 Selskabslokalet – JDO foreslår, at et 
rum bag selskabslokalet kan anvendes 
til opmagasinering af overskydende 
borde og stole. Bestyrelsen godkender 
forslaget. 

 
JDO 
 
 
 
JDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JDO 
 
 
JDO 

 

5.  Alle  Meddelelser fra bestyrelsen 

 Avedøre Green City v/TB og MFS – 

 
 

 



mange gode initiativer er sat i gang 

 Rappelling på Store Hus – henvendelse 
fra Ungdomsskolen. Det er OK, at 
Ungdomsskolen rappeller ned ad Store 
Hus. JDO undersøger pris for et 
rappellingarrangement på Store Hus. 
Bestyrelsen vil efterfølgende tage 
stilling til, hvornår beboerne (og andre) 
kan få mulighed for at rappelle ned ad 
Store Hus. JDO undersøger også om 
Fritidsbutikken kan være 
omdrejningspunkt for koordineringen af 
rappelling på Store Hus 

 
JDO 

6.   Renoveringsprojekt 

 Status: projektet er en uge forud for 
tidsplanen 

 Varslinger – 6 uger = tæt på 6 uger; ikke 
6 måneder. JDO undersøger. 

 
 
JDO 
 

 

7. 07.11.18 MO Info-skærme 

 Status: der mangler stadig SIM-kort fra 
KAB. JDO indkøber selv SIM-kort i 
stedet. 

 
JDO 

 

8. 07.11.18  Årshjul  

 Forslag fra EK: foreligger på næste AB-
møde 

 
JDO 

 

9. 07.11.18  Affaldssortering 

 Status: JDO tester anvendelsen af de to 
skakte 

  

10. 05.12.18  Beboermøder 2019 

 Enghøjhuset: 18. maj + 22. sept.  

 Dirigent – BL – Preben i maj; vi mangler 
i september (TB hører Margit) 

 Referent – Julie 

 Udstyr – oplæg v/TR og MO (se mail – i 
alt kr. 4.155) – EK bestiller, jfr. Michaels 
anvisninger 

 Forplejning – PS Catering (MFS bestiller) 

 Navnekonkurrence – beboerlokale 

 
 
 
TB 
 
JDO 
 
MFS 

 

11.  Alle Spørgsmål og opgaver til EK 

 Status: 
- Opsætning af bump i køregraven ved 
2’eren 

 Måge-problematik pga. fordring – 
ultrasonisk boks havde desværre ingen 
effekt. Andre ideer (net, pigge og 
afskærmning) blev vendt  

 Varslinger – det vil være 
hensigtsmæssigt, at der formidles bedst 
muligt, når der er diverse varslinger. 
Prioriteringsliste: info-skærme, 
hjemmeside og hvis muligt Facebook. 
JDO undersøger muligheden for at EK 
lægger varslinger på Facebook 

 
 
JDO 
 
 
 
JDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 Helhedsplanen – møde. MFS tager 
kontakt til Meik 

 Bekey – klistermærke i stuen ved 
elevatoreren: adgang med 
mobiltelefonen i stedet for nøglebrik 
for hjemmeplejen og reklame  

 
MFS 

12. Løbende   Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene, 
Thorbjørn 
- Næste møde handler om placering 

af ’store biler’ med godkendelse 
 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), 

Malene  
- ’hul’ i hækken og etablering af sti med 
en trappe med gelænder ned i 
Byparken ved genanvendelse af 
granitblokkene fra ’gangstien’ på 
Centerstrøget 
- fylde kanalen på østsiden: plantning af 
buskroser i ’kanalen’ 

 Beboerlokale: Malene (tovholder), 
Sjoerd, Henrik, Marianne, Michael  
- næste mødeindkaldelse er undervejs  

 Vaskeri: Marianne (tovholder), 
Thorbjørn, Henrik, Sjoerd  
- uanset om vi køber eller udliciterer 
vaskeriet, vil vi fortsætte med at 
henlægge til etabling af vaskeri 
- JDO kontakter Nortec om deltagelse til 
vaskeriudvalgsmødet  

 
 
 
 
HB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MSC 
 
 
 
 
 
 
 
JDO 
 

 
 
 
 

13. Løbende  Alle Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 KAB-kursus – strategi og vision 20. 
marts 

 Der bliver desværre ikke 
påskearrangement i år 

 
 

 

14.   Evt. 

 Emner til beretning 
- Råderet  
- EKs åbningstid skal respekteres 
- Store Hus og det omkringliggende  

  

 Fremad-
rettet  

 
 

Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Vaskerimøde 
Avedøre Green City 
AB-møde inkl. regnskabsmøde og helhedsplan 
Byggeudvalgsmøde 
Visionsmøde 
Markvandring – udendørs- og indendørs 
AB-møde 
 

 
MP 
MFS/TB 
Alle  
Alle 
MFS/TB 
Alle 
Alle 

 
12.03.19 
28.03.19 
03.04.19 
08.04.19 
09.04.19 
24.04.19 
07.05.19 
 


