
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Referat 

Onsdag den 7. april 2021 kl. 17.30 
 AB-lokale eller Teams 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), Henri Tolba (HT), Henrik Birlis (HB), June Egeborg 

Carstensen (JEC), Malene Friis Schultz (MFS), Marie Søndertoft Pedersen 
(MSP), Pia Hansen (PH) og ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

 Marianne Poulsen (MP) med fra punkt 9 

 Referent: MFS 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 3. marts 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Vandskade: Der har været vandskade på taget ved den nye bazar. Det er ved at blive undersøgt om 
vandskaden skyldes vores rør, eller om det er OCMs tagbrønd.  
- Hjemmeside: Ejendomskontoret er i gang med at lægge indhold på den nye hjemmeside. Når Corona-
situationen tillader det, indkalder JDO til møde – HB, HT, MSP og MFS – så bestyrelsen både får kendskab til 
hjemmesideredskabet og strukturen i indholdet på hjemmesiden.   
- Køkkener på råderet: Der er på nuværende tidspunkt tre lejere, der er interesserede i nyt køkken i 
hybridmodel.  
- Betonprojekt: der er stor utilfredshed med det foreløbige betonarbejde både i 2’eren og 4’eren. JDO 
følger op. 
- Elevatorservice: der er underskrevet en aftale med City Elevator fra 1. maj 2021. JDO sender aftalen til 
bestyrelsen. 
- Affaldssortering: belægning under de kommende Smartline-containere langs Sadelmagerporten bliver 
etableret i denne uge. JDO udarbejder en plantegning over placering af de forskellige containere. 
- Larm fra erhvervslejemål: Emnet tages op på næste møde i Afsnitsforeningen, så der er en gensidig 
forståelse af, hvornår og hvor meget der larmes. 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- ’Lad det gro’ v/MFS (opgavegruppe i KAB) 
- Fjernvarmemøde v/JEC + MFS 
 
Opfølgning: 
- Fælles mail (bestyrelse.sh@avbs.dk) via office.com: alle er nu på "#$% 
- RINNO: Elsebeth Terkelsen fra Avedøre Green City har fortalt, at der er en mulighed for, at det 
bliver 10 målere i stedet for kun 7 – der sendes en mail til alle, der har meldt sig, at der arbejdes på 
at øge antallet til 10 testlejligheder.  
 



Drøftelser: 
- Uro/uvedkommende i Store Hus: status ved Tryghedsgruppen. Der er forskellige løsningsmodeller, 
og der arbejdes videre med en løsning, hvor beboerne inddrages.  
- Beboerlokale (det store lokale): udvalgsarbejdet genoptages. Der er bestilt nye billardkøer. 
- Husorden: bestyrelsen afholder et husorden-møde mandag den 19. april kl. 17.30, hvor vi 
gennemgår den eksisterende husorden og drøfter, om husordenen skal fornyes. 
- Tilfredshedsundersøgelse: Bestyrelsen overvejer, om der – når Corona er ovre – skal udføres en 
tilfredsundersøgelse, så beboerne kan blive spurgt om deres oplevelse af serviceniveau på 
Ejendomskontoret og andre forhold i og omkring Store Hus.  
- Brunata: HT har observeret, at der er et stort hop i målingerne ift. vand og varme. HT har skrevet 
til Brunata, men har ikke modtaget svar. 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
Datoer for afdelingsmøder i 2021: 19. maj + 15. september. 
- Sted: Aulaen skal være testcenter; JDO undersøger alternative muligheder 
- Dirigent: HT undersøger 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Der arbejdes videre ift. facaderne, som p.t. ikke er en del af helhedsplanen. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Dørtelefonanlæg (flere navneskilte med klistermærker + tjek numrene): JDO følger op 
- Antal fraflytninger/indflytninger: JDO sender info 
- Kalk i vandet/kalkfiltre: der er umiddelbart meget kalk i vandet; der er for nylig udskiftet en 
styringsenhed i Lagur-anlægget, så vi afventer og ser tiden an. 
- Bolignet-Aarhus: udskiftning af udstyr i kælderen – JDO følger op 
- Brandhane med plastik på i køregraven: JDO følger op 
- Digital post til beboerne – tidshorisont: der arbejdes på det; men der er endnu ikke en startdato 
- Regnskabsmøde: JDO undersøger med Nazli, hvornår regnskabsmødet kan placeres 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: HB, JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe (beboergruppe): HB, DL, MP 
Grønt udvalg, vindudvalg og hjemmesideudvalg nedlægges – og kan altid genopstå. 
 
10. Evt. 
- Sundhedscenter i Enghøjhuset: hvilke konsekvenser vil det have for Stationsbyen? MSP sender 
forespørgsel  
 
3 punkter fra AB-møde 

• Uvedkommende i Store Hus 
• Ny elevatoraftale – City Elevator – pr. 1. maj 2021 
• Afdelingsmøde onsdag den 19. maj – vi arbejder på at finde en lokalitet 



 
Kommende møder: 
Fjernvarmemøde v/JEC + MFS – tirsdag den 6. april 
Avedøre Green City v/MFS – tirsdag den 13. april  
Husordenmøde – mandag den 19. april kl. 17.30 
Generalforsamling Bolignet-Aarhus v/HB – tirsdag den 27. april 
Byggeudvalgs-/afdelingsbestyrelsesmøde – 5. maj kl. 17.30 (HB står for maden) 
Styringsdialog v/MFS – torsdag den 6. maj 
SSP-møde v/MFS – mandag den 17.  maj 
Afdelingsmøde – onsdag den 19. maj 
OB-møde v/HB + MP + MFS – onsdag den 26. maj 
Repræsentantskabsmøde v/alle – mandag den 31. maj  


