
Afdelingsbestyrelsesmøde 
Dagsorden 

Onsdag den 03. november kl. 17.30 
Kælderen 2A 

 
Deltagere: Daniel T. Lysdal (DL), June Egeborg Carstensen (JEC), Marianne Poulsen (MP), Mona 

Petersen (MPE), Pia Hansen (PH), Thorbjørn Rasmussen (TR) og Trine Drujø 
(i JDOs fravær) 

Afbud: ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO), Malene Friis Schultz (MFS) og Trine 
Djurø 

Referent: Marianne Poulsen 

 
Vi startede med byggeudvalgsmøde kl. 17.30 
 
1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 06. oktober 2021 er godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
Intet nyt fra Ejendomslederen - status afventer til dec. mødet 
- Markering af p-båsene: status 
- Rust på elevatordøre: status 
- Fældning af træer: status 
- Gummilister på skaktlågerne i kælderen: status 
- De kommende filmoptagelser i november: status 
 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Genhusningsmøde v/MFS + MP: første fælles genhusningsmøde blev afholdt. Spørgsmål blev 
samlet sammen og sendt, så der kan komme nogle konkrete meldinger; Svar på Q&A er 
modtaget og næste møde bliver afholdt d. 15.11.21 
- Husordensmøde v/MFS: vi kom godt i gang og fortsætter mandag d. 6. december 
- Avedøre Green City v/MFS: indvielse af affaldsskulptur den 28. oktober bl.a. TV2 Lorry var tilstede 
og sendte en kort reportage. 
- Møde vedr. strategi for el-ladestandere i Avedøre Stationsby v/JDO + MFS sammen med de øvrige 
afdelinger og KAB: der er enig om, at der findes en fælles og god løsning for beboerne i 
stationsbyen ift. opladere til el-biler; der arbejdes videre. 
 
Opfølgning (OP)/drøftelser (DR)/orientering (ORI): 
- DR: Valg til Grønt Råd - ingen fra Store Hus, (måske der er nogen fra Nord eller Syd) 
- OP: Tryghedsgruppen - der har været afholdt et møde hvor der var gode input som blev sendt 
videre til EK som har svaret. Der bliver afholdt nyt møde. 
- OP: Grand Bazaar: PH + DL oplæg til tekst til OCM – sendt pr. mail. Denne bliver læst igennem 
inden afsendelse til OCM 
- OP: COPARK: status. Der er booket møde med Copark torsdag d. 11.11.21 om opdatering af 
aftalen. Mere info følger. 
- ORI: El-ladestandere: vi afventer endelig godkendelse på borgergruppens ansøgning 
- DR: Facebookansvarlig. Vi arbejder videre med en brugbar løsning 
- DR: Selskabslokalet: hvad skal der være som udgangspunkt? (opvasketabs, toiletpapir, m.m.) - 
En revidering af husorden for selskabslokalet bliver gennemgået af husorden-udvalget. 
DR: Infostander til plakater i Byparken – er der stemning for, at der arbejdes videre med et 
oplæg, som kan fremlægges som et forslag til afdelingsmødet i maj? Mail skal videresendes til OB 
som skal tage stilling til dette, med et svar til oprindelig afsender om at den videresendes. 
- OP: Cykelværksted – er det der stadig? JDO - kan du svare på dette? Vi følger op på næste møde. 
- DR: Julearrangement – afholdes onsdag d. 24/11 kl. 16-18 i beboerlokalet. Ejendomskontoret sørger for indkøb af 
gløgg, æbleskiver, kakao + diverse. 
- DR: Julepynt – der skal pyntes op i elevatorforrum søndag d. 21.11.21 kl. 12.00 - vi mødes i kælderen. 
- DR: Bjarne Haakonsson, dirigent fra beboermøderne fik et honorar på kr. 200 – han ønsker at hævet beløbet til kr. 
400. Hvad siger vi? Dette er godtaget. 
 
6. Beboer/afdelingsmøder 
- Datoer for afdelingsmøder i 2022: 18. maj + 21. september 



- Sted: Aulaen, Enghøjhuset 
- Dirigent: Bjarne Haakonsson 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Status 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK 
- Haveaffaldshegn: er det muligt at etablere et haveaffaldshegn et sted? 
- Opdatering af opslag vedr. containergården på opslagstavlen 
- DR: Hotelgangen. Den trænger til en kærlig hånd + bliver den glemt ved uddeling af info? Maling. 
Kanterne skal måske være blå som i resten af kælderen. Der er ikke nogen infoskærme. Har de 
indgang til beboerlokalet? Den lille dør - kan der gøres noget ved denne, så den lukkes? Måske en 
hyletone efter 30 sek.? Har de dørtelefon så de kan åbne fra boligen? Skal der ny dør i? 
- Kan bestyrelsen få lov til at se en 1-værelses i hotelgangen? 
- Kan der komme lys i lamperne der hænger ved trapperne ned fra vejen til køregraven? Eller skal 
der noget andet til? Det begynder og være mørkt 
- Gelænder fra vejen til køregrav ved nr. 4 skal sættes fast. Er det også sådan ved nr. 2? 
- Hvad kan der gøres ved fliserne på pladsen - der skal sættes noget i gang snarest. 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri: JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe: DL, MP, JEC og PH 
 
10. Evt. 
Skraldespand ved siden af askebæger? 
Askebæger på Centerstrøget - vi følger op på det ved næste møde. Thorbjørn har ideer. 
 
3 punkter fra AB-møde 
● Julehygge onsdag d. 24.11.21 kl. 16-18 
● Åben tegnestue mandag d. 29.11.21 kl. 13-15 og 18-20 
● Tryghedsgruppemøde mandag d. 22.11.21 kl. 18:00-20:00 
 
Kommende møder: 
Genhusningsmøde mandag d. 15.11.21 kl. 17:00-18:00 /MP 
Ophængning af julepynt i huset søndag d. 21.11.21 kl. 12:00 /ALLE 
Tryghedsgruppemøde mandag d. 22.11.21 kl. 18:00-20:00 /DL, MP, JEC, PH 
Julehygge onsdag d. 24.11.21 mødes kl. 15:00 /ALLE 
Podcastmøde torsdag d. 25.11.21 kl. 18:00-20:00 /MFS, MP, TR 
Åben tegnestue mandag d. 29.11.21 kl. 13:00-15:00 og 18:00-20:00 /ALLE 
Fjernvarme tirsdag d. 30.11.21 kl. 17:00-20:00 /JEC, MFS 
Byggemøde onsdag d. 01.12.21 kl. 17:30 /ALLE 
Bestyrelsesmøde onsdag d. 01.12.21 kl. 18:00 / ALLE 


