
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

 

Referat AB-møde 7. oktober 2020  
  

  

  

Til stede: Jan Poulsen, Morten Kallehauge, Rene Larsen, Jette Dam, Johannes Pleidrup, Birthe 

Koefoed, Jan Lenander og Bitten Dufour. 

 

Afbud: Joan Henriksen og Suzana Friborg. 

 

Punkt 1: Velkomst, valg af mødeleder.   

  

Bitten bød velkommen, Birthe blev valgt som mødeleder.   

 

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden.  

  

Godkendt. 

 

Punkt 3: Nyt til og fra ejendomslederen. 

 

Igangværende / kommende aktiviteter: 

 

ETH pågår, etablering af byggeplads til nedriver / gennemgang / oprydning i krybekældre i 

rækkehusene + etablering af vognsystem og LED lys. De første fakturaer, på små 3 mio.  Kr. er 

betalt, som aftalt over driften, konto 115001.  

BSF, fjernelse af circon ventiler (helhedsplan fase 1), udbudt, besigtigelse 140820, udføres af 

Christoffersen og Knudsen, som nu går i gang med at identificere opgavens omfang. 

NCC, gennemgang / udbedring af tag på Bymuren, (NCC-helhedsplan), opstart 170820 hele 

rygningen gennemgået, efterskruet, fra lift. Afsluttet med gennemgang af trykket flisearealet, ca. 

80 m2, som udbedres. 

NCC-helhedsplan, 5 års eftersyn afsluttet 2-3 september 2020. 

Ny p-plads v/Blytækkerporten, lejekontrakt udarbejdes, når pladsen / skiltningen er klar til brug. 

Nøgler til Bymuren 56 + kvittering udleveret på AB mødet d.d. 

 

Arbejder med Ejendomskontorets - / Avedøre Boligselskabs nye hjemmesider   

Julemand 28-11-20, 2 x trækvogne er reserveret 

 

Periodisk eftersyn, foregår i morgen 

APV, den 12. okt.  

BSF, fra helhedsplanen, udbedring af badeværelsesgulve i Bymuren, påbegyndes senere 

 

Vedr. Ejendomskontoret: 

Vi holder lukket indtil videre, for personlig henvendelse. 
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Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Vi bibeholder stadigvæk vores COVID19 tiltag, således personlig adgang på EK kun kan foregå 

ved en forudgående aftale. Vi kan kontaktes via, telefon, mail og brug af Mig og Min 

Bolig(beboerappen). 

 

Engvadgaard: 

 

Vi har fået et tilbud fra TDC Net om etablering af en fiberforbindelse på Engvadgaard. Denne 

har jeg tilmeldt mig og valgt hiper som leverandør. Forventet klarmeldt 150121. 

Men lad os nu se om det holder når de har besigtiget de faktiske forhold. 

 

Rotteaktivitet, i kloakkerne:  

 

Vi har desværre stadig en del rotteaktivitet som vi kæmper med. Senest konstateret at 

faldstamme udluftning på RH, er gnavet igennem og således fri adgang til loft. At de så er lavet i 

plastik gør det jo så heller ikke svært, for rotterne. 

Forsøg med stålkugle (bladfang) som bør stoppe den adgang. 

Rottesikring Pot 104 – 116B, igangsat.  

 

P-pladsen ATV 15: 

Venteliste nu med 18 interesseret.  

Senest: Markvandring p-pladser i lørdags, 290220, til varebiler, ved boldburet v/Gymnasium. 

Forslag til maj mødet vedtaget. 

 

 

Regnbuen:  

 

Den nye kontrakt er underskrevet af alle parter, ligeledes er der indgået aftale vedr. opførelse af 

ny stald. Orienteret på OB i september. 

 

Bymuren, udskiftning af EL-skabe i opgangene 

Første del udskiftet i 2019 anden del udskiftet i 2020, som aftalt. 

 

Ledige boliger, pr. 5. oktober 2020.  

4 familieboliger er hos kommunen  

4 familieboliger er i lejetilbud  

1 udsat siden sidste AB møde. 

 

Punkt 4: Nyt til og fra formanden. 

 

Vi må desværre aflyse julefesten for beboerne i Nord i år, pga. Corona, i stedet har vi besluttet at 

julemanden går rundt til de tilmeldte børn, med en gave og en godtepose, der bliver omdelt 

tilmeldingsblanket til beboerne den 20 oktober. 

 

Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen blev underskrevet af de fremmødte medlemmer. 
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Afholdte møder: 

 

Den 9. september blev de 3 formænd for boligselskabet indkaldt til møde i KAB, da vi har fået 

byggemulighed ved Rebæk Søpark. Vi besluttede at vi ikke ønsker på nuværende tidspunkt at 

bygge en yderligere afdeling i vores boligselskab, da vi ikke har midlerne hertil, vi har alle 3 

afdelinger store og dyre projekter i gang. 

 

Den 15.september havde vi beboermøde. 

 

Den 17. september var der møde i Avedøre Fjernvarme. 

 

Den 23. september konstituerede afdelingsbestyrelsen sig. 

 

Den 29. september var der møde i organisationsbestyrelsen. 

 

Den 05. oktober var der møde i Avedøre Green City, vi fik hermed den gode nyhed at vi har fået 

bevilget kr. 9,3 millioner fra Den Europæiske Investeringsbank til konkrete energiaktiviteter i 

Avedøre Green Cityområdet. 

Vi har søgt den grønne pulje i kommunen, vi har fået godkendt 4 lade standere, mere herom 

senere: Hvem kan bruge dem, hvem udfører opførelsen, hvor skal de præcis stå m.m. 

 

Nye møder: 

 

Den 19. oktober er der repræsentantskabsmøde. 

 

Den 22. oktober er der møde i Avedøre Green City. 

 

Den 01. november salg af billetter til jul. 

 

Den 04. november er sidste bestyrelsesmøde i år, vil holder juleferie i december måned. 

 

Punkt 5: Evaluering af beboermøde. 

 

Det var et noget anderledes beboermøde pga. Corona, der var mange tiltag vi skulle tage højde 

for, men mødet blev afholdt som det skulle, og med en god stemning alle imellem, så det var som 

sædvanlig en fornøjelse at møde beboerne, referatet fra mødet er blevet omdelt. 

 

Punkt 6: Seminar. 

 

Bestyrelsen tager på seminar lørdag den 31/10 – 1/11 – 2020. 

Her skal vi gennemgå hele husorden, som vi lovede beboerne på vores beboermøde, og som så 

skal fremlægges på næste beboermøde til godkendelse. 
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Punkt 7: Aktionslisten. 

 

Aktionslisten blev gennemgået og godkendt. 

 

Punkt 8: Eventuelt. 

 

Morten sagde at der var flere beboere der havde skrevet for nogle måneder siden til 

ejendomskontoret, og ikke havde fået noget svar. 

Jan svarede hertil, at det ikke er almindeligt, ejendomskontoret skal svare indenfor 5 dage fra 

modtagelse af mail fra beboerne. 

Jan undersøger sagen. 

 

 

Bitten Dufour 

Referent 

10. oktober 2020 

 

 


