
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Onsdag den 7. november kl. 17.30 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, 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) 

Afbud: Sjoerd og Jannich 

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. oktober 2018 
Godkendt 

MFS  

4.   Meddelelser fra ejendomslederen 

 Legeplads – JDO har drøftet 
placeringen med entreprenøren, og 
det kan lade sig gøre i nederst i 
‘trekanten’ i det grønne område 
mod Store Torv. Igangsætning af 
legepladsplacering afventer det 
grønne udvalg.  

 Beskæring af træer – Der er en del 
træer langs hegnet ved Byvej, hvor 
grenene er døde. Træerne er i gang 
med at blive beskåret. 

 Dødsbo – Der har været et dødsfald 
i en af lejlighederne, hvor den 
afdøde har ligget et stykke tid. Der 
kan forventes en større udgift, idet 
der skal laves gennemgribende 
sanering.  

 Gulv i selskabslokale – Der har 
været vandskade i selskabslokalet 
fra Lidl. Det drejer sig om ca. 12m2 
gulv der skal skiftes. Bestyrelsen 
besluttede, at hele gulvet udskiftes 
med tilhørende udgift for Store 
Hus, jfr. JDO’s oplæg. 

 Vejbump – ift. 
Renoveringsprojektet afventer vi, 
hvorvidt bumpene holder til den 
‘tunge’ trafik.  

 Trailer – Det er nu muligt for 

JDO  



beboerne at låne en trailer. 
Traileren står p.t. i aktivitetsskuret, 
da der står nogle vogne i vejen på 
dens tiltænkte plads. 
Retningslinjerne ligger på 
hjemmesiden. 

 Jazz i Store Hus – en beboer i 
2’eren vil gerne lægge ‘hus’ til et 
jazz-arrangement. Det er vigtigt, at 
de omkringliggende lejligheder 
bliver varslet. Bestyrelsen støtter 
ideen om at holde et tilsvarende 
arrangement i 4’eren 

5.   Meddelelser fra bestyrelsen 

 OB-møde v/MFS (2. halvdel): 
opsigelse af Prepare – iPads er 
afdelingsbestyrelsernes 

 Styringsdialog v/MFS: 
trafikrenovering af Naverporten 

 Møde med politi, SSP, kommune og 
Avedøre Boligselskab v/MFS:  
- Kommunen: i gang med at 

diverse projekter (naturlig 
overvågning, image, kendskab 
giver venskab, unge-indsats)  

- Hashhandel: så længe der er 
aftagere, vil der også være 
handel 

- Anmeld: hver gang! 
- Kommunikation er vigtig; når 

der er taget hånd om en 
situation, skal det meldes ud til 
de forskellige afdelinger (med 
mulighed for at give beboerne 
besked via f.eks. Facebook) 

 Green City v/MFS: bæredygtige 
ideer ønskes til projektet 

 Helhedsplan: White Arkitekter har 
ikke kontor i Danmark mere, så der 
skal findes ny rådgiver til 
Helhedsplanen; når 
renoveringsprojektet er kommet i 
gang, tager vi en status  

 KAB-konference om 
beboerdemokrati v/MP, TR, MFS 

Alle  

6. 07.11.18 MFS Vandrør- og faldstammeprojekt 

 Vaskemaskine-installationer  
- Det er vigtigt at få klarlagt, 

hvem der har fået godkendt 
vaskemaskineinstallationer. EK 
forventes at udsende en 
skrivelse til alle beboere 

 Vand til boligerne – Michael har 

 
JDO 
 
 
 
 
 
 

 



snakket med Filip; vi afventer 
nærmere vedr. løsning  

 Manillamærker på ventiler til 
brugsvand (koldt og varmt) samt 
centralvarme i kælderen, jfr. hvilke 
strenge der går til hvilke lejligheder. 
JDO følger op. 

 Kick off-arrangement 5. dec. kl. 14 – 
planlægning af arrangement: 
sandwich fra Hjertetræet v/Henrik 
og drikkevarer v/’kortholder’ 

C&K 
 
 
EK 
 
 
 
 
HB/MFS 

7. 07.11.18 MFS Hjemmesiden - info og format  

 storehus.dk er ledigt. TR 
videresender informationer Når 
MFS får overdraget kortet, køber vi 
domænet   

 
MFS 

 

8. 07.11.18 Alle Beboermøde – 22. maj og september 2019 

 Datoer og reservering af sted for 
september skal reserveres v/TR 

 Grej til beboermøde: indkøb af 
mikrofoner og forlængertromle 
samt HDMI-stik i en trolley v/TR og 
MO (kommer med forslag på næste 
AB-møde) 

 Praktiske opgaver ifm. 
beboermøder 
- Mad og drikke  
- Overvejer konkurrence 

 Kommunikationsstrategi 
(indkaldelse, påmindelse via info-
skærme, Facebook) 

 Referater: der er et ønske fra 
bestyrelsen, at referater 
fremadrettet ikke omdeles, men 
blot skal gøres tilgængelig for alle 
beboere (afhentning på 
EK/omdeles ved henvendelse til 
EK). JDO undersøger. 

 
 
TR 
TR/MO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JDO 

 

9. 07.11.18 MFS Selskabslokalet  

 Selskabslokalet skal afleveres i 
ordentlig stand, hvor bord og stole 
er sat pænt 

 Kunst i selskabslokalet; bestyrelsen 
arbejder videre med spørgsmål 

 
EK 

 

10. 07.11.18 MO Info-skærme 
Michael skriver til Trine D vedr. den videre 
anvendelse af info-skærmene (router og 
dropbox) 

 
MO 

 

11. 07.11.18 MFS Green City 
Repræsentanterne fra Store Hus bliver 
fremadrettet TR og MFS. TR indkalder til et 
brainstorm-møde blandt 
bestyrelsesmedlemmer 

 
 
TR 

 



12. 07.11.18 Alle Spørgsmål og opgaver til EK 

 Årshjul – iopgaver; JDO er nu også 
superbruger. JDO kommer med et 
oplæg til næste AB-møde 

 Varslinger fra EK/eksterne 

 Postkasse, Centerstrøget – mærkat 

 Trafik på Centerstrøget – problemer 
med hastigt kørende biler (tages op 
på Afsnitsforeningsmøde) 

 Vejbump ved 2’eren (afventer 
OCM) 

 Ekspansionsbeholder  

 Vinduespudser – JDO undersøger 
prisen for udvendig  

 Affaldssortering – muligheden for 
en tredje affaldsskakt. JDO 
undersøger 

 Oprydning i huset i Byparken  

 Madbudget til AB-møder 

 
 
 
JDO 
JDO 
JDO 
 
 
 
JDO 
 
JDO 
 
JDO 
 
 
 

 

13. 07.11.18 MFS Vision for Avedøre Boligselskab 

 TR og MFS skal deltage i 
visionsgruppen for Store Hus. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan 
komme med input forinden mødet 
den 28. nov.  

  

14. 07.11.18 MFS Facebook 

 Retningslinjer 
- opslag (den ordentlige tone skal 
holdes) 
- godkendelse sker løbende 
- kun ’ansøgninger’, hvor der er 
besvaret, hvilken bolig 
vedkommende bor i, bliver godkendt  

  

15. Tidligere JN Nabohjælp 
Idet Jannich var fraværende udsættes 
mødet til næste gang 

JN  

16. 07.11.18  Diverse udvalg  
Info til alle beboere, at det er muligt at 
tilmelde sig udvalgene via hjemmeside og 
info-skærme 
 
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Grønt udvalg: Thorbjørn 
(tovholder), Malene, Jannich 

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

 Parkering: Henrik (tovholder), 
Malene, Thorbjørn 

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

 
 

 
 
 
 

17.  MP Kurser/konferencer 

 KAB-konference 19.-20. jan. – 
opfordring til alle 

 
Alle 
 

 



 

bestyrelsesmedlemmer om at 
tilmelde sig 

 Kursus: Adfærds- og Teamprofil 
v/Klaus Sivertsen, KAB – MP 
undersøger, hvilke datoer er mulige 

 
 
 
MP 
 

18.
  

 MP
  

Beboerhenvendelse: 

 Oppyntning som 
beboerarrangement af 
elevatorforrummene samt 
elevatorerne (MP sender et oplæg, 
som bestyrelsen pr. mail, som 
træffer en beslutning pr. mail) 

 
 
MP 

 

18.   Evt.   

 Fremad-
rettet  

 Møder og aktiviteter i den kommende 
periode 
Parkeringsudvalg  
Julefrokost 
Fritidsbutikken 
Julehyggearrangement for alle beboere 
Visionsmøde 
Kick off-arrangement 
Byggeudvalgsmøde 
AB-møde 
Green City 
Avedøre Boligselskabs nytår 
KAB-konference 

 
 
HB m.fl. 
Alle 
MFS 
Alle 
TR/MFS 
Alle 
Alle  
Alle  
TR 
Alle 
Alle?  

 
 
13.11.18 
23.11.18 
27.11.18 
28.11.18 
28.11.18 
05.12.18 
05.12.18 
05.12.18 
17.12.18 
18.01.19 
19.01.-
20.01. 


