
Afdelingsbestyrelsesmøde 

DAGSORDEN 

onsdag den 1. april 2020 kl. 17.30 

via Teams 

 
Bestyrelsen:              næstformand Marianne Poulsen (MP), Henrik Birlis (HB), June Egeborg 

Carstensen (JC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand og referent 

Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:   

Meddelelse til alle: Thorbjørn Rasmussen har valgt at stoppe i afdelingsbestyrelsen 

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks Alle  

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 5. februar 2020 
Godkendt 
Note: mødet den 4. marts ikke blev afholdt. 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 
Fra marts: 

• Testoptagelse – Onsdag aften/nat vil der være filmoptagelse i SH; mest i køregrav 
og lidt i elevator. Der er tale om en testoptagelse, der kun skal bruges til intern 
brug. Der vil blive informeret om optagelserne på infoskærmene. 

• Beboerrum – Billardbordet er sat op, og supplerende udstyr er bestilt. Indretning 
skal på plads. JDO og AB kigger på lokalet vedr. ophængning af billeder og lign., når 
det er muligt igen. 

• Betonrenovering – Arbejdet i kælderen fortsætter. Der mangler fortsat afklaring 
ift. facaden ved Centerstriben. Der er afholdt flere møder mellem JDO, Henning 
Holtov og KAB’s juridiske afdeling. OCM har været indbudt til møde, men har ikke 
ønsket at deltage. JDO har bedt Danakon om komme med løsninger på overgangen 
mellem dæk og facade samt genmontering af rullegitter ved Lidl. Det vil blive sendt 
til godkendelse hos OCM sammen med et brev, hvor OCM bliver blive bedt om at 
godkende løsningerne med de betingelser der stilles op omkring ansvar.  

• Vandbehandling – Laguranlæg er nu oppe og køre, så hele huset har nu behandlet 
vand. 

• Postkasseanlæg – JDO har indhentet tilbud fra Renz og Allux.  

• Opsigelse – En medarbejder på EK har opsagt sin stilling. JDO har bedt HR om at 
igangsætte processen med at genbesætte stillingen. 
Fra april: 

• Beboerrum – Låsene til beboerrummet er lagt om. JDO og AB 
(afdelingsbestyrelsen) tager en runde i lokalet vedr. ophængning af billeder og lign., 
når vi igen kan mødes. 

• Betonrenovering – projektet forventes igangsat efter påske med en alternativ 
løsning pga. OCMs manglende vedligeholdelse af deres facade.  

• Betonrenovering – vand i kælderen i 4’eren – Projektet var ikke en del af det 
oprindelige betonrenoveringsprojekt, men er nu med. 

• Samarbejde med OCM – Store Hus ønsker et godt samarbejde med OCM, men 
henholder sig til driftsaftalen. 

• Personale på EK – stillingsopslag vedr. barselsvikar. 

JDO 
 



• Corona-krisen – De nødvendige foranstaltninger er taget, og EK følger 
retningslinjerne fra KAB. 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

• Visionsmøde – opfølgning v/MFS: der arbejdes videre med visionerne og fælles 
hjemmeside for Avedøre Boligselskab 

• Ekstraordinært OB-møde v/MP, HB og MFS – podcast, p-pladser, billig strøm 

• OB har truffet beslutning om henstand for beboere, som har fået økonomiske 
udfordringer pga. corona-krisen.  

• Mødeaktiviteterne er blevet indstillet pga. corona-krisen. 
 
Til drøftelse 

• Regnskabsmøde – afventer dato fra JDO 

 
 
 
 
 

 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

• Status: arbejdet er blevet udført – tilbage er der kun udskiftning af fugtalarmer bag 
spejlene; varslinger er på vej til alle beboere.  

 

7. Helhedsplan 

• Byggepartnerskabet – vellykket besøg hos byggepartnerskabet. Der arbejdes på en 
workshop, hvor alle beboere inddrages i idéfasen. 

• Besøg af LAR-leverandører – møde med LARKOM. 

 
 

8. Årshjul  

• Køreplan for beboermøde skal gerne på plads, så vi er klar til mødet i maj måned 

 
Alle 

9. Affaldssortering 

• Status – test: virker stadig godt (oftest uden behov for rokering i weekenden). 

• Containergården – ekstra container pga. Coronakrisen (kun afhentning af mad- og 
restaffald) 

 
 

10. Beboer/afdelingsmøder 

• Regnskabsmøde – onsdag den 13. maj 2020 

• Budgetmøde – onsdag den 16. september 2020 

• Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

• Dirigent: John Olsen 

• Dirigent: Julie Dyppel 

• Forplejning: kaffe/the og småkager 

• Standard dagsorden er på plads og sendes ud 4 uger forinden 

 
 

11. Spørgsmål og opgaver til EK (opfølgning) 

• Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

• Mangel på varme i lejligheden – beboerne skal henvende sig på EK 
- Når den nye hjemmeside er i gang, arbejdes der på at lave ’gør-det-selv-

videoer’ 

• Internetløsninger for Store Hus – mangler tilbagemelding Bolignet Aarhus 

• Elevatordisplay – JDO følger op 

• Meget lavt tryk på vandet i bruseren på badeværelse – JDO undersøger 

 
 
 
 
 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

• Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: Malene, Henrik – efter behov: JDO 

• Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: Malene, Henrik, Marianne 

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

 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

• Samle skrald-arrangement – bestyrelsen/OB arbejder på begivenheden 

• Afdeling Nord – 40 års jubilæum – lørdag den 6. juni – udskudt pga. corona 

• Kunstprojekt i Byparken – lørdag den 13. juni  - udskudt et år 

• Midsommerfest – lørdag den 20. juni  
 

 
 



 

• Mødeforplejning – rotationsordning 
- Maj: Henrik 

 

14. Evt. 

• Avedøre Fjernvarme: June er interesseret. Efter beboermødet i maj fordeler vi 
posterne. 

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Markvandring - juni 
Avedøre Fjernvarme – tirsdag den 28. april  
AB-møde – mandag den 4. maj 
Afdelingsmøde/regnskab – onsdag den 13. maj 2020 
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 27. maj 
Repræsentantskabsmøde – torsdag den 28. maj 
Markvandring - juni 
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 16. september 2020 
 

 
Alle  
 
Alle  
Alle  
MP/HB/MFS 
Alle 
Alle 
Alle  


