
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

Onsdag den 6. februar kl. 18.00 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2, 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 Janssen (SJ) 

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 2. januar 2019 
Godkendt 

MFS  

4.   Meddelelser fra ejendomslederen 

 Betonskade 
- Projekteringsplan (uge 18-27) + 

efterfølgende malerarbejde 

 Status – aktiviteter over kr. 25.000:  
- Vaskeriudgifter 
- Varmemålere (det skal undersøges, 

om der er et 10 års interval på 
udskiftning; målerne er sidst skiftet 
i 2012) 

- Maling af fælles døre samt maling 
af hoveddøre ved fraflytning efter 
behov 

 Parkering 
- Ordning pr. 1. februar 2019 
- Afgifter  
- OCM 

 Vinduespolering 
- AA Vinduespolering har givet et 

tilbud på at pudse beboernes 
vinduer udvendigt. Hvis 10 beboere 
kan blive enige om at få det gjort 
samtidig vil være ca. 500 kr. pr. 
lejlighed 

 Ekspansionsbeholder 
- Det er nødvendigt at udskifte 

ekspansionsbeholder. JDO indhenter 
tilbud 
 

JDO  



 Beboer-app 
- Interaktivt samarbejde EK og 

beboere 
- Kommer snarest (midten af marts) 
- ’Chokolade’-opgave 

 Fortroligt punkt 

5.  Alle  Meddelelser fra bestyrelsen 

 KAB-seminar v/MP, HB, TR, MSC 

 Kursus – teamprofil 

 Beboerrepræsentantskabsmøde v/MP 
og MSC 

 Cykel-opbevaring – status  

 Fritidsbutikken/Kulturtoget – fremtidige 
aktiviteter 

 Det Grønne Råd v/TB 

  

6. 06.02.19  Renoveringsprojekt 

 Det har været episoder med ulåste 
lejligheder ifm. renoveringsprojektet – 
der er blevet strammet op på 
proceduren; der mangler dog en 
undskyldning over de berørte beboere 

  

7. 07.11.18 MO Info-skærme 

 Status 
- SIM-kort 
- DHCP (alle skærme får en IP-

adresse) 

  

8. 07.11.18  Årshjul  

 Der udarbejdes et manuelt årshjul 

  

9. 07.11.18  Affaldssortering 

 Møde mellem kommunen, JDO og MFS 
– igangsættelse i september; 
kommunen leverer input til løsninger 
(men ikke rådgivning), og der skal 
udarbejdes en plan for Store Hus 

  

10. 05.12.18  Beboermøder 2019 

 Enghøjhuset: 18. maj + 22. sept.  

 Dirigent – BL (på plads?) 

 Referent – Julie 

 Udstyr – oplæg v/TR og MO (skal 
bestilles) 

 Forplejning - PS 

 Navnekonkurrence – beboerlokale 

  

11.  Alle Spørgsmål og opgaver til EK 

 Status: 
- Gelænder ned til køregraven ved 2 A 
(kommer i løbet af 14 dage) 
- Tømning/udskiftning af askebæger i 
elevatorforrummene (skal både 
tømmes og udskiftes, beholderne ikke 
kan ’brækkes op’) 
- Lys på ramperne (snarest) 
- Opsætning af bump i køregraven ved 
2’eren  

  



- Ophævelse af ensretning i køregraven 
pga. renoveringsprojektet (skilte fjernet 
– pilene forbliver) 
- Selskabslokalet – nye højtalere på vej 
og ’baren’ (MP undersøger materiale) 

 Måge-problematik pga. fordring (igen) 
- Ultralyd (JDO indkøber) 

 Hvor lang er ventelisten til Store Hus? – 
kommunal anvisning  

 Får nye beboere en beboerhåndbog, 
når de flytter ind? – nye beboere får 
udleveret materiale fra Store Hus 
(pjecer) 

 Helhedsplanen – møde i forlængelse af 
byggeudvalgsmøde? 

12. Løbende   Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene, 
Thorbjørn 

o Ordningen er startet 
o Overblik over ’store biler’, så 

der kan anvises oplagte pladser 
 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), 

Malene  
o Møde 6. februar 

(legeplads/placering, hækken 
mod vest/OCM, sti ned til 
busstoppested/manglende lys, 
grønt område mod øst/møde 
med Mogens, lys i søen) 

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

o Møde 7. februar 

 Vaskeri: Marianne (tovholder), 
Thorbjørn, Henrik, Sjoerd  
- inspirationstur 6. februar + næste 
møde 

 Modtagelse af nye beboere i Store Hus: 
Marianne (tovholder), Malene 

 
 

 
 
 
 

13. Løbende  Alle Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Strategi-kursus ved KAB – 20. marts  

 Fastelavnsfest v/MP og TR (budget kr. 
4.000) 

 
 

 

14.   Evt. 

 Emner til beretning 
- Årshjul  
- Renoveringsprojekt  
- Affaldssortering  
- Udvalgsarbejde  
- Sociale arrangementer 

  

 Fremad-
rettet  

 
MSC 
MSC 

Møder og aktiviteter i den kommende periode 
Udvalgsmøde: beboerlokale 
Byggeudvalgsmøde 

 
Udvalg 
Alle 

 
07.02.19 
20.02.19 



 

MSC/TB 
MSC 
MSC 
JDO 
MSC 

European Green City 
AB-møde 
AB-møde i april 
Regnskabsmøde med Nazli? 
AB-møde i maj 
Markvandringer – datoer? 
 

MSC/TB 
Alle  
Alle 
Alle 
Alle 

25.02.19 
06.03.19 
03.04.19 
? 
06.05.19 


