
Afdelingsbestyrelsesmøde 

Referat 

Onsdag den 11. august 2021 kl. 17.30 

 AB-lokale 

 
Deltagere: Henri Tolba (HT), Henrik Birlis (HB), June Egeborg Carstensen (JEC), Malene 

Friis Schultz (MFS), Marianne Poulsen (MP), Marie Søndertoft Pedersen (MSP), 

Pia Hansen (PH) og ejendomsleder Jesper Duus Olsen (JDO) 

Afbud:  Daniel T. Lysdal (DL) 

 Referent: MFS 

Byggeudvalgsmøde vedr. helhedsplanen kl. 17.30-19.00 

1. Tømning af afdelingsbestyrelsens postkasse og mailboks 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
3. Godkendelse af referat 
Referat af 2. juni 2021 godkendt. 
 
4. Meddelelser fra ejendomslederen 
- Råderetskøkkener: Der er interesse for at få lavet køkken på hybridordningen. Pt. er der to i gang, to 
afventer underskrift på køkkenbrev samt to på venteliste. Der har været lidt børnesygdomme med de to 
første, som er på vej til at blive udbedret.  
- Stikkontakt: Elektrikeren har ifm. opsætning af en stikkontakt til en vaskemaskine gjort opmærksom på, 
at elektrisk materiel skal etableres min. 1,2 meter fra fast tappested i bruseområdet. Bestyrelsen 
godkender, at ejendomskontoret fremadrettet opsætning af en stikkontakt, så længe den overholder 
reglerne og er opsat af en autoriseret elektriker.  
- Beton: Der har været 1 års gennemgang. JDO har gjort indsigelser over overfladen ved både 2’eren og 
4’eren. Ved 4’eren fjernes de ”lapper”, der er lavet ved lunkerne, og erstatte med noget, der ligner resten 
af belægningen mere i farve.   
- Håndliste ved 2A køregrav/vej: JDO har indhentet tilbud. 2 stk. håndlister med 3 holdere på hver side 
udført i slebet rustfri rør a là eksisterende; dog ikke massivt. Bestyrelsen godkendte opsættelse af 
håndlister.  

 
5. Meddelelser fra bestyrelsen 
- Avedøre Green City v/MFS 
- RINNO: der er introduktionsmøde torsdag den 3. juni for de beboere, som har fået sat en IC-
Meter-måler op. 
- Dialogmøde COPARK: Jess sender statistik på p-tilladelser. Jess informerede om, at hvis en beboer 
kommer til at skrive forkert på en p-billet, skal billetten kasseres og en ny udarbejdes. Hvis vi 
ønsker at afsætte p-pladser til lange biler, vil det være gratis at opsætte skilte (=udskrive bøder). 
Bestyrelsen besluttede, at der opsættes et skilt ved indkørslen til Sadelmagerporten, hvor der står, 
at der kun må parkeres inden for afmærkede båse. Forinden igangsættelse undersøger JDO, 
hvordan afmærkninger kan optegnes. HB skriver til Jess, COPARK. 



 
Opfølgning: 
- Uro/uvedkommende i Store Hus: HB melder en dato ud til tryghedsgruppen. 
- Beboerlokale: MP, JEC, PH, MFS  
- Husorden: der nedsættes et udvalg på afdelingsmødet i september, bestående af beboere, som 
indstiller et forslag til bestyrelsen. Herefter kommer husordenen til afstemning på et 
afdelingsmøde.   
- Indvendig vedligeholdelse/slibning: HT og JDO følger op ift. formulering på hjemmesiden. 
- Borgergruppe: søge Grøn Pulje ift. etablering af el-ladestandere 
- Status hjemmeside: EK er i gang med at lægge informationer over fra den gamle til den nye 
hjemmeside. 
 
Drøftelse: 
- Centerstrøget/Grand Bazaar; tages op på generalforsamlingen i Afsnitsforeningen 
- Beretning 2020/21: emne-gennemgang 
- Deltager i fokusgruppe v/Avedøre Green City: ingen har mulighed for at deltage i en fokusgruppe 
for øjeblikket pga. mange møder 
 

6. Beboer/afdelingsmøder 
Dato for afdelingsmøde i 2021: onsdag 15. september 
- indkaldelse: tilføjelse – orientering om helhedsplan + nedsættelse af husordenudvalg 
- på valg: MP + HB genopstiller + suppleanter (PH genopstiller, HT overvejer, MSP genopstiller ikke) 
- Sted: Aulaen 
- Dirigent: HT undersøger 
- Referent: Julie Dyppel 
- Forplejning: kaffe/the/sodavand og småkager 
 
7. Helhedsplan 
Byggeudvalgsmødet lå først i mødet. 
 
8. Spørgsmål og opgaver til EK  
- Kælderrum under ombygning: ved midlertidig genhusning kan kælderrummet fortsat benyttes. 
- Internet/nedbrud: hvis der er et fælles nedbrud i internettet i Store Hus, skal beboerne tage 
kontakt til EK, som følger op 
- Internet i kælderen – JDO følger op med Jesper fra Bolignet-Aarhus 
- Næste ’corona’-situation: hvordan kan vi tænke beboerservice bedre 
- Hvor fleksibel er afhentningsordningen vedr. affald? – glascontaineren tømmes til tider meget 
tidligt (før kl. 07). JDO undersøger, om afhentning kan rykkes. 
- Opslag: i elevatorerne (vigtige info), opslagstavler (nyttige info) + info-skærme (al info i kort 
version); husk datering og underskriver 
 
9. Diverse udvalg 
Beboerlokale inkl. forrum ved vaskeri:  HB, JEC, MFS, MP, PH 
Tryghedsgruppe:  HB, DL, MP, JEC  
 



10. Evt. 
- Info om sommerarrangement ønskes: kommer snarest. 
 
3 punkter fra AB-møde 

• Afdelingsmøde – onsdag den 15. september 

• Godkendelse af stikkontakt 

• Borgergruppe vedr. el-ladestandere  
 
Kommende møder: 
Avedøre Green City v/MFS – tirsdag den 17. august 
Styringsdialog v/MFS – torsdag den 19. august 
Markvandring udendørs v/alle tirsdag den 24. august kl. 17.15 
Regnskabs- og budgetmøde v/alle onsdag den 25. august 
Afsnitsforeningsmøde v/ JEC, MP, MFS – torsdag den 26. august 
Sommerarrangement – fredag den 27. august  
Avedøre Fjernvarme v/JEC, MFS – mandag den 30. august 
Afdelingsbestyrelsesmøde – torsdag den 2. september kl. 17.30 (HT står for maden) 
Julefrokost – fredag den 26. november: HB tovholder 


