
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

tirsdag den 7. maj kl. 17.30 

Beboerlokalet, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

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

(HB), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand og referent Malene 

Friis Schulz (MFS) 

Afbud:  Michael Ottesen 

Ikke til stede: Sjoerd Janssen 

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 3. april 2019 
Godkendt 

MFS  

4.   Meddelelser fra ejendomslederen 

 Containergård – er i gang med at blive 
opgraderet. Kommunen har overtaget 
tømning af vip-container og accepterer 
ikke fejlsortering. Fejlsortering koster 
ca. kr. 6.000 pr. gang. (dvs. potentielt 
over kr. 500.000 om året). Der er bestilt 
kamera til overvågning. 

 Betonrenovering – Projektet er blevet 
forsinket, da rådgiver afventer svar fra 
kommune samt brandmyndigheder 
vedr. afspærring af adgang til 
gennemgang i 2’eren og 4’eren. 

 Varmeregnskab – det er tidligere blevet 
drøftet, hvorvidt vi skal have en 
automatisk regulering af acontobeløbet 
vedr. varme. KAB tager kr. 37 pr. lejemål 
(dvs. ca. kr. 17.000 pr. året). JDO 
undersøger, hvordan varmen bliver 
afregnet i forhold til Store Hus generelt 
(er det en gæld, som oparbejdes eller 
afregnes det én gang årligt) samt 
hvordan acontoordningen fungerer ift. 
beboerne. 

 Byparken  
Fritidsbutikken – arrangementer: 
- den 10. maj 

JDO  



- den 13. juni 
- den 22. juni 
- den 1.–12. juli 2019 ’Glade børn på 
plænen’  

DUI – har fået lov at benytte 
Byparkhuset til at bygge en sæbekassebil 
i maj/juni. DUI rydder op efter sig, hver 
gang de har arbejdet samt når de er 
færdige 

 Legionella – Der er foretaget 
vandanalyse for at undersøge legionella-
niveauet. Det giver ikke anledning til 
bekymring. JDO har afholdt møde med 
Jan Cronqvist (KAB) og Nikolaj Kristensen 
(KAB), og anbefalingen er, at der bliver 
monteret et ”forebyggelsesanlæg” på 
vandforsyningen, så vi nu og 
fremadrettet er 100% sikre på, at der 
ikke vil være forhøjet Legionella i vandet 
i Store Hus  

 Fugleskræmmer – Der er forsøg i gang 
med et forsøg med en 
robotplæneklipper på taget over CFBU 

 ’Askebæger’-kampagne – i starten af 
maj blev der iværksat en kampagne, som 
skal hindre, at beboerne smider 
cigaretskodder ud over svalegangene og 
ned på taget 

 Vaskeriet – afventer svar vedr. 
mulighederne for ’udlicitering’ eller køb 
af maskiner  

 Møde med politi og kommunen – det 
går generelt godt i stationsbyen  

5.  Alle  Meddelelser fra bestyrelsen 

 Visionsmøde v/MFS og TB – afdeling Syd, 
afdeling Nord og Store Hus afholdt et 
visionsmøde, hvor nogle fælles indsatser 
blev drøftet. Ideerne fremlægges på 
repræsentantskabsmødet 

 Møde v/MFS med afdeling Syd, afdeling 
Nord og Fritidsbutikken (nu Avedøre 
Bibliotek og Kulturhus) ift. en dialog om 
kommende arrangementer 

 Fjernvarme-generalforsamling v/TB 
 
Drøftelse  

 Udkast til beretning 

 Beboer-mail vedr. istandsættelse efter 
fraflytning 

 Beboer-mail vedr. tidsrum for lukning af 
vand 

 Internet – JDO undersøger, hvordan det 
virker i Friheden 

  



6.   Renoveringsprojekt 

 Status  
- Tilkobling af varmtvandsbeholder 

grumset vand, manglende 
information og mangelfuld 
servicetelefon – taget videre til 
projektet 

  

7. 07.11.18 MO Info-skærme 

 Status – er kommet på nettet; så nu 
kører det 

 Information om beboermødet skal på 
skærmen op til den 22. maj 

  

8. 07.11.18  Årshjul  

 Forslag fra EK (kommer på næste møde) 

 
JDO 

 
20.05.19 

9. 07.11.18  Affaldssortering 

 Status  
– test af skakterne 

 
 
JDO 

 
 
Snarest 

10. 05.12.18  Beboermøder 2019 

 Enghøjhuset: 22. maj (+ 18. september) 

 Dirigent: BL – Preben 

 Referent: Julie 

 Forplejning – PS Catering (små sandwich 
og små frikadeller) 

 Navnekonkurrence – beboerlokale  
- præmie: kurv med diverse lækkerier kr. 
250 

  

11.  Alle Spørgsmål og opgaver til EK 

 Status: 
- blandingsbatterier i køkkenet (det er 
samme mærke som armatur på toilet, 
når de løbende skiftes ud) 
- parkering på Centerstrøget 

  

12. Løbende   Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene, 
Thorbjørn 

 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), 
Malene – forespørgsel om fornyet tilbud 
på vej (smallere åbning) JDO undersøger 
vindforhold, hvis bøgehækken ved 
4’eren fjernes 

 Beboerlokale: Malene (tovholder), 
Sjoerd, Henrik, Marianne 

 Vaskeri: Thorbjørn (tovholder), 
Marianne, Henrik, Sjoerd  

 
 

 
 
 
 

13. Løbende  Alle Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Åbning af beboerlokalet – 22. august  

 Renoveringsarrangement – efter 
sommerferien? (mexicansk?) en fredag i 
august kl. 12 

 MP og TR tager på studietur i maj 

 Danmarks længste fødselsdagsbord – 15. 
juni (Hovedstien/Enghøjhuset)  

 
 

 



 

14.   Evt. 

 Intet  

  

 Fremad-
rettet  

 
 

Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Byggeudvalgsmøde 
KAB-repræsentantskabsmøde 
Organisationsbestyrelsesmøde (OB-møde) 
Repræsentantskabsmøde 
AB-møde  
Avedøre Green City 
 

 
Alle 
 
MFS/MP/HB 
Alle 
Alle  
MFS/TB 
 

 
16.05.19 
23.05.19 
27.05.19 
28.05.19 
04.06.19 
12.06.19 


