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Ordinært afdelingsmøde, Avedøre Boligsel skab - afd. Store Hus 
19. september 2018, kl. 19:00 
Aulaen, Enghøjhuset 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Godkendelse af forretningsorden 
6. Informationer vedr. rør- og faldstammeprojekt 
7. Betonskader 
8. Vaskeriudvalg 
9. Beboerlokale 
10. Indkommet forslag 

a. P-pladser til firmabiler 
11. Behandling og godkendelse af budget 2019 
12. Evt. 

 
Referat: 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

2. Valg af dirigent 
a. Bjarne Zetterstrøm, BL 

i. Viggo 2-215: To forslag der ikke er med på dagsorden, indsendt retmæssigt. 
Svar: Bestyrelsen ikke orienteret herom, men findes på mail og gennemgås.  

ii. Viggo 2-215: Godkendt forretningsordninger. Hvorfor er den på igen?  
Svar: Forretningsorden der skal vedtages i dag er gældende fremad. Grunden 
til at den er kommet til godkendelse igen, til dette møde, er fordi den er 
blevet bedt om at blive ændret.  

 
3. Valg af referent 

a. Julie Dyppel 
 

4. Valg af stemmetællere 
a. Dot 4-308 

Susanne 2-329 
Lone 2-506 
 

5. Godkendelse af forretningsorden 
a. Som skal være gældende fremover og være gyldig indtil andet bliver vedtaget. Der er 

fjernet og tilføjet diverse ting, som er blevet talt om på seneste møde. 
 
Den fremlagte forretningsorden vedtages ved stort flertal. 
 



 

S i d e  2 | 4 

 

6. Informationer vedr. rør- og faldstammeprojekt 
a. Der er fundet en entreprenør og der er udsendt varslingsskrivelse. Der kommer 

informationsmøde tirsdag den 9. oktober kl. 19 i Enghøjhuset. Det er muligt at få 
information omkring renoveringen og kunne stille spørgsmål. Der udkommer en byggeavis 
snarest. Udover det vil man få løbende information på vore nye informationsskærme. 
 
Kommentar:  
Veyesen 4-140: Hvor detaljerede informationer man får på møderne, taget i betragning af 
at det ikke er alle der har mulighed for at komme? 

Svar: Der kommer information i varslingsskriv, så folk ved hvad der skal ske 
osv., så alle kommer godt igennem det.  

Johnny 2-239: Hvor bliver der lavet prøve på ovenstående? 
Svar: Der kommer en prøvestreng tættest på Naverporten. 

 
7. Betonskader 

a. Der er betonskader i opgang 2, kælderen. Det skal udbedres,  men det er ikke indarbejdet i 
budgettet . Derfor er de to løsningsmodeller: a) vi anmoder Landsbyggefonden, og hvis vi 
får et afslag, b) optager vi lån i egne midler. Vi regner ikke med huslejestigning for vi har 
haft et overskud ved de tidligere år, som skal bruges indenfor 3 år. Det forslås, at man 
stemmer om, om man må bruge af opsparingen. 
 
Birgitte 2-218: Skal hele Store Hus ikke betale det hele? 

Svar: En lille del skal betales af OCM (ejeren af butikkerne) Det der stemmes 
om er den del som Store Hus (beboerne) skal betale.  

Steen 4-345: Kan man ikke bruge nogle af penge som står på opsparingen? 
Svar:  Der skal som nævnt søges om penge, men ellers bliver det "lån i egne 
midler". Hvis de skulle ske husleje forhøjelse, skal lejerne inddrages i det 
(afstemning). 

 
To-trins-planen kan vedtages med overvældende flertal. 
 

8. Vaskeriudvalg 
a. Orientering: Der er planlagt udskiftning af vaskemaskiner i 2019. Maskinerne er 10 år 

gamle. Der søges frivillige til at tilslutte sig "vaskeriudvalget", så man kan have indflydelse. 
Er man interesseret kan man sende en mail til bestyrelsen (bestyrelse.sh@avbs.dk) 
Maskinerne bliver udskiftet i  august 2019 da renoveringsprojektet på det tidspunkt skulle 
være nået til det område. 
 
Ingen kommentarer hertil. 
 

9. Beboerlokale 
a. Orientering: Lejeaftale med AOF er opsagt, men vi får først lokalerne fra 1. august 2019. 

Lokalerne vil bliver anvendt til beboeraktiviteter. Rummet foran disse lokaler er allerede 
‘vores’ og er blevet indrettet med forskellige effekter. Bestyrelsen opfordrer til at melde sig 
til beboerlokale-udvalget, så lokalet kan blive indrettet på behørig vis og som kan definere 
retningslinier for brug af lokalerne. Mail skal sendes til bestyrelsen 
(bestyrelse.sh@avbs.dk). 
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Kommentar 
Veyesen 4-140: Åbningstider? 
 Svar: Det skal besluttes at udvalget, derfor skal man melde sig, så man har 
 indflydelse. 
 

10. Indkommet forslag 
a. P-pladser til firmabiler 

i. Henrik 4-341: Forslaget bygger på omtanke for sine medbeboer og at man ikke 
kommer til at holde i vejen for private biler.   
 
Kommentar: 
Veyesen 4-140: Godt forslag, men forslår udbygning af parkeringspladsen, da der 
mangler pladser. Der kunne evt. laves en nummerplade-scanning. 
Viggo 2-215: Borgere i huset burde have p-tilladelse så der ikke er parkerede biler 
som intet har at gøre her. 

Svar: Ligesom der er markerede pladser specielt til handicappladser, kunne 
man prøve at lave specialpladser til små firmabiler. Det kunne være en prøve 
og derefter kan man gå videre med det. 
Man kunne evt. nedsætte et udvalg, så man kan gøre det smart på 
parkeringspladsen. Hvor mange har et behov, hvad kan gøres smartere. Alt 
det kan blive diskuteret i udvalget. 

Steen 4-345 og Viggo 2-215: Støtter op om et udvalg.  
Jannie 2-237: Hvis man gerne vil være med i udvalget, hvad gør man så? 
Svar: Håndsoprækning i salen. 
 
Udvalg består nu af: Susanne 2-329, Henrik 4-341, Jannie 2-237 og muligvis 
Veyesen 4-140 og vil blive ledet af bestyrelsesmedlem Henrik Birlis. 
 
Hvis der er andre der vil tilmelde sig udvalget, bedes man sende en mail til 
bestyrelse.sh@avbs.dk. 
 

11. Behandling og godkendelse af budget 2019 
a. Budgettet blev fremlagt 

 
Spørgsmål/kommentar. 
Steen 4-345: Hvad skal de resterende 1,5 mio. kr. bruges til i vedligeholdelsesbudgettet? 
Dem som ikke er redegjort for. 

Svar: Bestyrelsen må være svar skyldig, men det skal da helt klart tages op og 
snakkes om. Man forsøger at adskille planlagt vedligeholdelse og alt det som 
kommer uanmeldt. 
(Note: Efter mødet er dette blevet undersøgt. De ‘manglende’ 1,5 mio. kr. 
skyldes de mange små-opgaver der er planlagt ifølge langtidsbudgettet. I 
indkaldelsen blev kun de store poster vist.) 

 
Budgettet blev vedtaget, ingen protester. 
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12. Evt. 
a. Veyesen 4-140: Videoovervågning af p-pladsen. Hvor peger kameraerne hen? Kan de 

bruges ved f.eks. indbrud. 
Svar: videoovervågningen dækker parkeringspladsen. Der er for nylig blevet opsat 
to nye kamera ved ind-/udgangen så man kan se både ansigter og nummerplader. 

b. Steen 4-345: Der hænger en blå IKEA pose i træet på Naverportens side. Kan den ikke blive 
fjernet?  
Svar: Opgaven gives videre til Ejendomskontoret. 

c. Dot 4-308: God idé med rapelling ned af Store Hus men der kom også meget pus med. 
Hvad kan gøres? 
Svar: Skaderne skyldes ikke rapelling, de var der allerede før. Skaderne er blevet udbedret.  

d. Johnny 2-239: Har ingen PC. Hvordan kan man så komme i kontakt med jer og få beskeder? 
Svar: Man skal være mere end velkommen på ejendomskontoret. Alt information om 
byggeprojektet vil komme både på papir og på infoskærmene. 

e. Viggo 2-215: Roser de nye handicapparkeringspladser. Hvis man dog ser en ulovligparkeret 
bil, skal man huske både at tage billede foran og bagenden af bilen. 

f. Jannie, 2-237: Carporte, hvem vedligeholder disse? Det drypper på bilerne. 
Svar: Man skal henvendes sig på ejendomskontoret. 

g. Birgit 2-218: Kan man ikke gøre noget ved dem som holder til foran kebab'en (den nye)? De 
larmer så man ikke kan have vinduerne åbne. 
Svar: Man kan sige det til ejeren. Der er desværre ikke så meget bestyrelsen kan gøre ved 
det. 

h. Christina 2-141: Opråb om at overholde bore tiderne! Det kan dog være svært at finde ud 
af hvor det kommer fra. 
Svar: Bestyrelsen opfordre til at man tager fat på pågældende og at man overholde tiderne. 

i. Veyesen 4-140: Corner spiller høj musik til langt ud på natten.  
Svar: De har fået kl. 05 bevillinger for nogle bestemte datoer. Bestyrelsen tager kontakt til 
Corner og beder dem om at melde disse datoer, så beboerne kan informeres.  

j. Johnny 2-239: Nogle beboere smækker med dørene, larmer en del. 
Svar: Tag kontakt til den som gør det. 

 
Afsluttende kommentar fra formanden: 
Han bliver nødt til at stoppe som formand pga. nyt job. Malene overtager posten som formand snarest. 
 
 
 
 
 
 
 
Telefonisk godkendt af dirigenten 3-10-2018                       3-10-2018 
 
Dirigent, Bjarne Zetterström Formand, Sjoerd Janssen 


