
Afdelingsbestyrelsesmøde 

REFERAT 

onsdag den 14. august kl. 17.30 

Ejendomskontoret, Store Hus 

Sadelmagerporten 2 A, Hvidovre 

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

(HB), Michael Ottesen (MO), June Egeborg Carstensen (JC), Veysel Seker (VS), 

Natacha Westersø Lindholm Christensen (NC), ejendomsleder Jesper Duus 

Olsen (JDO), formand og referent Malene Friis Schulz (MFS) 

Afbud:  

Dagsorden (punkt 1-5 er standardpunkter)  

Vi starter med budgetmøde  

Punkt Indhold Tovholder Tidsfrist 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks TR  

2. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

MFS  

3. Godkendelse af referat fra 4. juni 2019 
Godkendt 

MFS  

4. Meddelelser fra ejendomslederen 

 Betonrenovering – Udbudstidsplan for projektet. Tidsplanen er 
afhængig af, at OCM ikke har indsigelser på arbejdsproceduren. 

 Vandbehandling – Lagur er rekvireret, og C&K er rekvireret til 
klargøring/montering. JDO forventer en samlet pris ca. kr. 220.000. 
JDO afventer svar fra Nikolaj Kristensen, KAB, hvorvidt der er midler til 
det på de uforudsete udgifter på byggesagen. 

 Ekspansionsbeholder – skal udskiftes inden fyringssæsonen. JDO 
forventer, at prisen er ca. kr. 200.000; betales inden for eksisterende 
midler.  Bestyrelsen godkender. 

 Klimaanlæg, vaskeri – tilbud på klimaanlæg på kr. 195.000; yderligere 
to tilbud indhentes. Bestyrelsen godkender. 

 Indeklima, EK – Der har været besøg af en arbejdsmiljøleder fra KAB, 
som udfærdigede APV. Det er nødvendigt med et klimaanlæg. JDO 
indhenter tilbud.  Bestyrelsen godkender. 

JDO  

5. Meddelelser fra bestyrelsen 

 Avedøre Green City – projektet er ved at tage form; der går tid med at 
definere projektet. 

 Visionsmøde (12. august) v/TR og MFS – fælles hjemmeside, 
velkomstarrangement for nye beboere, visioner (affaldssortering/grøn 
profil, fælles idéudvikling for alle beboere), motto ’Kendskab giver 
venskab’. 

 Helhedsplanen v/MP, TR og MFS – meget positivt møde med KAB og 
byggepartnerskabet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Drøftelse  

 Facebook – bestyrelsesprofil (forankret i formanden) – mulighed for at 
skrive svar til indlæg på Store Hus-gruppen. MFS arbejder videre med 
profilen. 

 Facebook – Avedøre Stationsby – administratorer (afventer Bitten og 
Margit vedr. navne, jfr. Repræsentantskabsmødet) 

 Mail/licenser – MO og MFS arbejder videre med en model for AB. 

 Billeder til selskabslokale og evt. beboerlokale – god deal. Bestyrelsen 
godkender – MFS bestiller. 

 Cykelværksted – Finn inviteres til næste møde 

 
 
 
MFS 
 
 
 
 
MFS 
TR 

6. Renoveringsprojekt 

 Status 

  

7. Info-skærme 

 Status:  

 Stadig ikke nemt at oploade til infoskærmene   
- På sigt: når en ny hjemmeside er etableret, vil det være muligt 

oploade til info-skærmene 

 Vær opmærksom på, at teksten ikke må være for lang – og henvisning 
til hjemmesiden for mere information 

 Hver side må stå 15 sekunder – max. 1 min. 30 sek.  

  

8. 
 

Årshjul  

 Forslag fra EK  

 
JDO 

 
2019 

9. Affaldssortering 

 Status  
– test af skakterne; afventer kommunen 

 
 
JDO 

 
 
Snarest 

10. Beboermøde 2019 

 Enghøjhuset: onsdag den 18. september kl. 19 

 Dirigent: John Olsen 

 Referent: Julie 

 Forplejning: PS Catering (små sandwich og små frikadeller) 

  

11. Spørgsmål og opgaver til EK 

 Arkivskab – mulighed for etablering af arkiv i AB-lokale. JDO 
undersøger, om det kan lade sig gøre at sætte hængsler på en låge og 
have en reol stående 

 Kommunikation – internt  
- Fra EK til AB = Jesper til AB 
- Fra AB til AB (opslag på Facebook – og haster det, så Messenger) 
- Fra AB til EK = til Jesper (som besvarer til ’alle’) 

 Kommunikation – eksternt (til beboerne) – opslag i elevatorer, info-
skærme, opslagstavler 

 Midlertidigt vaskeri – hvordan får man kontakt til Nortec, hvis der er 
driftstop uden for normal arbejdstid? – JDO undersøger 

 Legeplads i Byparken – afventer NemID på byggetilladelse til 
kommunen 

 Budgetopfølgning konto 119 (AB’s konto)  

 Internet – Bolignet-Aarhus/Fibia – det er op til hver enkelt beboer at 
vælge udbyder (Fibia har en aftale med Store Hus) 

 Vindpåvirkning ved åbning af hæk ved 4’eren – data foreligger, og 
beregningerne kan gå i gang af Force 

 Oliespild på Store Torv, Centerstrøget og asfalt ved 2’eren. JDO 
undersøger. 

 Rengøring af svale-/altangangene – sker ad hoc; der er 

 
JDO 
 
 
 
 
 
 
 
 
JDO 
 
JDO 
 
 
 
 
 
 
 
JDO 
 
 

 



 

 

 

opmærksomhed på opgaven på EK 

 Test af ’plæneklipper’ som mågeskræmmer er færdig; det virkede ikke 

 Søen mod øst – rensning (skal undersøges ved kommunen, om søen er 
omfattet af lovgivningen)  

 Søen mod øst – etablering af lys – JDO afventer tilbud fra elektriker 

 Olie til borde-bænke-sættene ved frøen 

 Varmeudgifter – fælles; hvordan opgøres det? – JDO afventer ENO 
(energiafdelingen) 

 
 
JDO 
 
JDO 
JDO 

12. Diverse udvalg  
Status på diverse udvalgsarbejder: 

 Parkering: Henrik (tovholder), Malene – ændring fra 2 timer til 4 timers 
gratis parkering ved anvendelse af p-skive på alle pladser, inkl. 
invalidepladserne. HB undersøger ift.  COPARK, hvornår det kan træde 
i kraft. 

 Grønt udvalg: Thorbjørn (tovholder), Malene  
 Beboerlokale: Malene (tovholder), Henrik, Marianne 

 Vaskeri: Thorbjørn (tovholder), Marianne, Henrik  

 
 
 
 
HB 

 
 
 
 

13. Kurser/konferencer/sociale arrangementer 

 Beboerlokale-indvielse – afventer byggeudvalgsmøde 

 Renoveringsarrangement fredag den 23. august kl. 12 

 Sommerfest – fredag den 23. august  

 Julefrokost fredag den 22. november 

 
 

 

14. Evt. 

  

  

 Møder og aktiviteter i den kommende periode 
OB-møde – ekstraordinært 
Byggeudvalgsmøde 
Avedøre Green City 
Afsnitsforeningen – generalforsamling 
AB-møde 
Beboermøde – 13. maj 2020 – TR undersøger, om aulaen er ledig 
Beboermøde – 23. september 2020 – TR undersøger, om aulaen er ledig 

 
MP/HB/MFS 
Alle 
MFS/TB 
MFS/MP/TB 
Alle  
 

 
15.08.19 
20.08.19 
21.08.19 
26.08.19 
05.09.19 


