
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

mandag den 4. maj 2020 kl. 17.30 

via Teams 

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

Carstensen (JEC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand og 

referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:   

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks Alle  

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 1. april 2020 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

• Råderet – Vi får en sjælden gang henvendelser fra beboere, der ønsker at lave nyt 
køkken. Desværre bakker de altid ud, når de bliver oplyst reglerne for råderet. I SH 
kører vi efter de to ”klassiske” råderetsmetoder: Kollektiv råderet (optagelse af 
fælles lån). Individuel råderet (beboeren betaler udgifterne, som afskrives over 15 
år). Hybrid (den enkelte beboer ”låner” pengene i afdelingen til råderetssagen – 
afregnes over konto 116 og afskrives over 15 år). JDO udarbejder et oplæg ift. 
hybrid-modellen, som fremlægges på næste AB-møde. 

• Personale – Der er ansat en afløser for den faste stilling samt en barselsvikar. 

• Affaldstest – Testen går fortsat godt. Det sker at der enkelte mandage er fyldt op 
over røret på 1. sal. JDO udarbejder udkast til skrivelse til beboere på 1. sal for at 
give gode ideer til, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at gøre. 

• Betonrenovering – Vi afventer en tidsplan for det afsluttende arbejde. 

• Vand i kælderen i 4’eren – arbejdet pågår stadig. 

• Flugtveje – der skal etableres flugtveje til krybbelofterne. JDO sender oplægget, 
som er fremlagt for byggepartnerskabet. 

JDO 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

• Mødeaktiviteterne har været indstillet pga. Corona-krisen 

• June blev valgt til Avedøre Fjernvarme som repræsentant for Store Hus 
 

• Uindbudte på de grønne områder (ødelægger beplantning og brænder det af – har 
henstillet en grill); grillen fjernes og der indhentes tilbud på et blomsterbed ved 
frøen 

• Områderne omkring Store Hus – privat område/skiltning – JDO undersøger  

• Opslag – info (info-tavle og opslagstavle): afhænger af vigtigheden 

• Søen – rensning og vedligeholdelse – JDO undersøger 

• Affaldsindsamling – 19. september – Marianne og June (samt Malene) deltager 
arbejdsgruppen for Store Hus 

• Duer – beboerne skal indmelde en opgave i app’en/skrive en mail, hvis de oplever 
duer 

 

 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

• Status 
Byggeavis er sendt ud til alle beboerne  
Fugtmeldere udskiftes, når ’Corona’ tillader det. 

 



 

7. Helhedsplan 

• Status  

• Louise – projektleder – er gjort opmærksom på, at der skal tages højde for øget 
behov for affaldssorteringskategorier  

• Der er taget jordbundsprøver på parkeringspladsen  

• Den udvendige besigtigelse i april gik planmæssigt 

• Inspirationstur v/Haroon  

 
 

8. Årshjul  

• JDO sender årshjulet pr. mail 

 

9. Affaldssortering 

• Se ovenfor 

 
 

10. Beboer/afdelingsmøder 

• Regnskabsmøde – onsdag den 13. maj 2020 – UDSKUDT  

• Budgetmøde – onsdag den 16. september 2020 

• Sted: Aulaen, Enghøjhuset 

• Dirigent: John Olsen 

• Dirigent: Julie Dyppel 

• Forplejning: kaffe/the og småkager 

• Indkommet forslag – tages med, når dato er plads  

 
 

11. Spørgsmål og opgaver til EK (opfølgning) 

• Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

• Internetløsninger for Store Hus – status vedr. Bolignet Aarhus (kommer næste på 
næste AB-møde) 

• Elevatordisplay – JDO har rykket for svar 

• Døren til vaskeriet er svær at åbne pga. undertryk (døren er rettet en smule og 
indblæsninger monteres) 

• Bænkene i de grønne områder trænger til en kærlig hånd 

 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

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

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

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

 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

• Samle skrald-arrangement – 19. september 
https://www.affaldsindsamlingen.dk/affaldsindsamling-19-sept/) 

 
 

14. Evt. 

•  Intet  

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Møde med KAB vedr. regnskab – 18. maj  
Afdelingsmøde/regnskab – onsdag den 13. maj 2020 – UDSKUDT  
Avedøre Green City – torsdag den 14. maj 
Organisationsbestyrelsesmøde – onsdag den 27. maj 
Repræsentantskabsmøde – torsdag den 28. maj – UDSKUDT  
SSP-møde – tirsdag den 2. juni kl. 17.30 i Nord  
Byggeudvalgsmøde – onsdag den 3. juni kl. 17.30 
AB-møde – onsdag den 3. juni (efter byggeudvalgsmøde) 
Markvandring – tirsdag den 9. juni kl. 17.30 
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 16. september 2020 
Avedøre Fjernvarme – 23. september 2020 
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