
Referat: ordinært afdelingsmøde, afdeling Store Hus, Avedøre Boligselskab 
Onsdag den 15. september 2021, kl. 19:00 
Sted: Pauserummet, Frydenhøjhallen  
 
Dagsorden: 
1. Velkomst ved formanden 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Valg af stemmetællere 
5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 
6. Godkendelse af regnskab for 2020 
7. Orientering om helhedsplan 
8. Nedsættelse af husorden udvalg 
9. Fremlæggelse af budget 2022 til godkendelse 
10. Valg til bestyrelsen 
11. Evt. 
 

1. Velkomst ved formanden 
 

2. Valg af dirigent 
Afdelingsbestyrelsen peger på Bjarne Haakonsson, hvilket blev godkendt. 
Dirigenten konstaterede, at de omdelte bilag blev omdelt en dag for sent. Der var også sket en 
ændring i stedet for afholdelse af mødet; en sen melding fra Hvidovre Kommune pga. fortsat 
testning i Enghøjhuset. Forsamlingen besluttede, at mødet kunne gennemføres. 
 

3. Valg af referent 
Afdelingsbestyrelsen peger på Julie Dyppel som referent, hvilket blev godkendt. 
 

4. Valg af stemmetællere 
Henrí, og Trine fra ejendomskontoret. 
 

5. Afdelingsbestyrelsens beretning (omdelt) 
Spørgsmål og svar: 
Peter, : Kan der ikke blive skaffet en pap-presser, for der ligger altid meget pap? Svar fra Jesper 
Duus: Idéen har været oppe og vende. Store Hus skal selv betale og betjene den og 
omkostningsmæssigt kan det ikke svarer sig. 
Hanne, : Bliver de kommende papcontainerne kun med de små sprækker? Svar fra Jesper Duus: 
Designet på containerne kendes ikke. 
Steen, : Betonprojektet blev dyrere end først antaget. En opfordring til, at større projekter besluttes 
på afdelingsmøder. Svar fra Jesper Duus: Betonprojektet var oprindeligt en del af helhedsplanen. 
Men det blev trukket ud, som et selvstændigt projekt, idet det hastede med at få projektet 
gennemført. Betonprojektet var således et nødvendigt projekt at gennemføre. 
Steen, : Hvis borgergruppens ansøgning om opstilling af el-ladestandere imødekommes, skal der 
indhentes godkendelse på et afdelingsmøde forinden etablering på Store Hus’ matrikel. Svar fra 
bestyrelsen: enig. 
Beretningen blev godkendt. 

 
6. Regnskab 2020 

Spørgsmål: 



Tove, : Hvad er årsagen til at der ikke er budgetteret med reguleringen ved administration og 
dispositionsfond? Svar fra Jesper Duus: Bidraget til dispositionsfonden er budgetlagt i selskabets 
budget, men desværre har KAB’s økonomiafdeling ved en fejl, ikke medtaget det i budgetlægningen.    
Hanne, : Har vi B-ordning ift. indvendig vedligeholdelse? Svar fra Jesper Duus: Ja. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

7. Orientering om helhedsplan 
Skema A er blevet godkendt; uden facaderne. Der arbejdes på højtryk på at finde en facadeløsning. 
Store Hus er en del af et EU-projekt (RINNO), hvor 9 lejligheder har fået udleveret en IC-meter-
måler, der måler indeklimaet; forhåbentlig kan data anvendes ift. dokumentation af 
facadeproblemerne. Processen omkring sammenlægning af lejlighederne er i gang. Der er dialoger 
mellem genhusningsteamet og de beboere, der er berørte. 
Spørgsmål og svar + kommentar: 
Susanne, : Er det muligt at afholde et møde kun for dem, der er berørt af sammenlægningen? Svar 
fra bestyrelsen: Mødet er på vej; der kommer information.  
 

8. Nedsættelse af husordenudvalg 
Husorden er lang og utidssvarende, hvorfor der skal nedsættes et udvalg. 
Susanne, Mona, Henrik, Mogens og Malene. 
 

9. Budget 2022 
Spørgsmål og svar: 
Henrí, : Er det muligt at indkøbe nogle nye hvide dutter til skydevinduerne? Svar fra Jesper Duus: EK 
overvejer at købe en 3D printer, så vi selv kan producere dem, idet det ikke er muligt at indkøbe 
dem mere. 
Steen, : Hvornår sker der en udskiftning af skydevinduerne? Svar fra Jesper Duus: efter behov.  
Steen, : Konkret forslag om at henlæggelserne reduceres med 534.000 kr. (fra 5.211.000 kr. til 
4.677.000 kr.) – konsekvensen er ingen huslejestigning i år. Opsparing bliver lidt mindre. Svar fra 
Jesper Duus: Det vil give færre midler i en buffer, som måske skal bruges til facaderenovering osv. 
Der er ting der ikke er en del af helhedsplanen, men som vi ved kommer, så derfor kan det måske 
være der skal bruges yderligere midler. Derudover skal der kunne tænkes fremadrettet. Afstemning 
på ændringsforslaget. Stemmer for forslaget: 13. Stemmer imod: 4. Ikke stemmer: 1. 
Ændringsforslaget blev vedtaget. 
Peter, : Meget miljø og klima. Kan der sættes bevægelsesfølere op på svalegangen, så det ikke 
brænder hele tiden? Svar fra bestyrelsen: Det er LED, så der har været en gevinst. 
Budgettet med ændringsforslaget blev godkendt og det reviderede budget kan rekvireres på 
ejendomskontoret. 

 
10. Valg til bestyrelsen. 

Der var kampvalg. Thorbjørn Rasmussen og Marianne Poulsen blev valgt som 
bestyrelsesmedlemmer. Pia Hansen og Mona Pedersen blev valgt som suppleanter. 
Henrik Birlis valgte ikke at opstille som suppleant. 
 

11. Evt. 
Thorbjørn, : Der bliver lavet en affaldsskulptur til Avedøre Green City. Der er fernisering torsdag d. 
28. oktober mellem kl. 14 og kl. 16 på Hvidovre Gymnasium. Det er muligt at aflevere rengjort 
plastik, som kan være i skulpturen. 
Kenneth, : Kan man få rykket askebægerne ved elevatorerne til den modsatte side i stuen? Der var 
enighed i forsamlingen om, at ejendomskontoret kigger på muligheder for at rykke askebægerne.  


