
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

onsdag den 8. januar 2020 kl. 17.30 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

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

(HB), June Egeborg Carstensen (JC), Veysel Seker (VS), Natacha Westersø 

Lindholm Christensen (NC), ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), formand 

og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Punkt Indhold Tovholder 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks TR 

2. Godkendelse af dagsorden MFS 

3. Godkendelse af referat fra 3. december 2019 
Godkendt 

MFS 

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Billig strøm – KAB har det seneste år genforhandlet vores aftale med køb af 
fællesstrøm hos EnergiDanmark. Aftalen indebærer, at afdelingerne køber direkte 
på den nordiske el-børs med et tillæg på i alt 0,4 øre/kWh samt en målerafgift af 
tilsvarende størrelse, dvs. samlet ca. 0,8 øre. Aftalen skal erstatte den nuværende 
aftale, som udløber ultimo 2021. Avedøre Boligselskab anvender p.t. Ørsted, 
hvilket utvivlsomt hænger sammen med, at man ikke aktivt har valgt elevendør, 
da forsyningspligten blev afskaffet i 2016. Det er Organisationsbestyrelsen, der 
skal træffe beslutningen, så JDO melder punktet ind til kommende OB-møde 

 Vaskeri – JDO afventer svar fra leverandøren af bordene vedr. rep./udskiftning 

 Beboerlokale – JDO har 20/12 rekvireret gulvmand til at lægge tæppe på i AB-
mødelokalet; udføres snarest 

 Elevatorer – bundskinnerne skal udskiftes; skiftes i 2’eren og 4’eren; én ad 
gangen 
 

 
 

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 Avedøre Fjernevarme v/TR 

 Avedøre Green City v/TR og MFS – ny i styregruppen: Avedøre Landsby 
 
Drøftelse: 

 Lås i hoveddør – cylinderen i hoveddøren er lejerens ansvar; jfr. Lejelovens 
bestemmelse 

 Arrangement – ’Grøn By’ (muligt at søge Hvidovre kommune om tilskud) 

 Åbningstid – EK – Bestyrelsen besluttede som forsøg at ændre åbningstiden om 
onsdagen til at være kl. 15.30-17.30. 

 Fiberby-internet i foreningen – JDO undersøger (og sammenligner med 

BolignetAarhus) 
 Fibia-aftalen – Store Hus – JDO fremsender aftale 
 Vedligeholdelseskontoen – gulvslibning; Store Hus følger reglerne  

 

 
 
 
 
 

 

6. Renoveringsprojekt ’rør og faldstammer’ 

 Næste byggeudvalgsmøde er 24. februar 2020 

 Afslutningsarrangement – drøftes på byggeudvalgsmødet 
 

 



7. Helhedsplan 

 Næste møde torsdag den 23. januar kl. 17.30 

 Inspirationstur v/TR – forskellige ideer: Friheden/helhedsplan, Hvidovre 
Parken/lejlighedssammenlægning og LAR, Borgmester Fischers Vej/ventilation, 
Øbrohus/bæredygtighed, Glostrup Boligselskab/helhedsplan, 
Bauhaus/parkeringsplads, Rødovre kommune/LAR – en heldagsudflugt + udvalgte 
inspirationsmøder 

 

 
 

8. Årshjul  

 Input ønskes fortsat  
 

 
Alle 

9. Affaldssortering 

 Status – test: testen har været i gang for hele Store hus fra 16. december 

 Der er behov for en fornyet kommunikation til beboerne, at affaldet skal sorteres 

 JDO tjekker, om alle skilte stadig, hænger ved skaktene  

 Skraldespande (madaffald) er fjernet under forsøgsordningen 
Skraldespandene til madaffald står stadig i kælderen, idet der indtil videre kun er 
ét skaktrør 

 Udlevering af grønne poser – JDO undersøger, hvornår Ejendomskontoret får en 
ny forsyning, som kan hentes af beboerne  
 

 
 

10. Beboermøder 

 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 
 

 
 

11. Spørgsmål og opgaver til EK (opfølgning) 

 Legeplads i Byparken – plantegning fremlagt af JDO; bestyrelsen tilsluttede 
forslaget og besluttede et sort faldunderlag (JDO undersøger, om det kan være 
fliser og ikke en samlet  

 Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

 Vejbump i køregraven – JDO har bestilt en opmåling; etableres snarest  

 Elevatordisplay – prikker mangler og ser nogle steder ødelagt ud; JDO afventer 
pris 

 Lys i lamper på rampen – JDO  

 Strømproduktion på solcellerne på gavlen – JDO undersøger, hvad det svarer til i 
kroner og øre 

 Når beboere oplever uretmæssige forhold, som videoovervågningen kan ’fange’ – 
vigtigt at henvise til, at man kan tage kontakt til Ejendomskontoret 

 Mulighed for at låne en skruemaskine – JDO indkøber og udlånes lige som 
boremaskinen af EK på vegne af beboerne  
 

 
 
 
 
 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Grønt udvalg inkl. parkeringsplads: Thorbjørn (tovholder), Malene, Henrik – efter 
behov: JDO 

 Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: Malene (tovholder), Henrik, Marianne 

 Vindudvalg: Thorbjørn (tovholder), June, Marianne, Malene – efter behov: JDO 
 

 
 



 

 Næste møde: KAB-mail – er den nødvendig eller er det muligt at skifte til avbs-mailen 

 Mødeforplejning – rotationsordning 
- Februar: Jesper 
- Marts: Marianne 
- April: Henrik 
- Maj: Malene 

 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Samle skrald-arrangement – bestyrelsen arbejder på begivenheden 

 Avedøre Boligselskab – nytårskur fredag den 10. januar 2020 

 Dialogmøde om parkering i Avedøre Stationsby – onsdag den 15. januar 

 Visionsseminar – lørdag den 25. januar 2020 
 

 
 

14. Evt. 

 Julepynt er taget ned i 2’eren og bliver taget ned i 4’eren 
 

 

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
AB-møde – 5. februar 2020 
Byggeudvalgsmøde – 23. januar 2020 kl. 17.30 
Markvandring – marts 
Afdelingsmøde/regnskab – onsdag den 13. maj 2020 
Afdelingsmøde/budget – onsdag den 16. september 2020 
Markvandring – august  

 
Alle  
Alle  
Alle 
Alle 
Alle  
Alle 
 


