
 

 Afdelingsbestyrelsen Telefon  36 77 60 91            Personlig henvendelse: 
 Avedøre Tværvej 3             1. torsdag i måneden 
 2650 Hvidovre             imellem 17 - 18 
                                                       (Dog undtaget juli og december)  

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 1. september 2011 
 
Til stede:  Bitten, Anita, Mogens, Celal, Jørgen, Johannes og Jan 
Afbud fra:  Per, Bo og Leif 
 
 
                            Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Beboermødet – planlægning. 
4. Indkomne forslag (beboermødet). 
5. Orientering fra AB (beboermødet). 
6. Nyt til og fra Ejendomskontoret. 
7. Nyt til og fra formanden. 
8. Nyt til og fra udvalg. 
9. Aktionsliste. 
10. Evt. 

 
 
 

1. Bitten bød velkommen, blev valgt til dirigent, og Johannes til referent. 
2. Dagsordenen blev godkendt. 
3. Diverse praktiske gøremål i forbindelse med afdelingsmødet blev drøftet og 

uddelegeret. 
4. Det ene modtagne forslag blev drøftet og modforslag blev vedtaget. 
5. Orienteringen til beboerne der skal gives på afdelingsmødet blev drøftet og 

uddelegeret. 
6. Jan gav et meningsfuldt overblik over nye tiltag på Ejendomskontoret og orienterede 

bestyrelsen om de vandskader som vejr og vind, i kombination med lynnedslag, havde 
af påvirkning på vores CTS anlæg og ventilation i Bymuren. Orienterede om 
nedenstående aktiviteter.  

 
 Nyt forsikringsselskab, Topdanmark vandt licitationen, og Avedøre Boligselskab har 

valgt selvrisiko på 50.000 kr. til gengæld for en lavere præmie. 
 

Således skal vi nu arbejde på at begrænse vore skader, og forebygge for de kommende år 
ved bl.a.: 

o At udskifte de resterende radiatorventiler (estimeret 4.000 stk.) til nye 
termostatventiler (TA Nordic) for at eliminere kommende utætte radiatorer. 

o Trapperne til vore sikringsrum samt trapperne til vore 3 boilerrum, renoveres, 
svarende til det udførte arbejde ved Bymuren 112. Der laves en mindre opkant 
som medvirker til at overflade vand ikke kan løbe direkte ind i kælderen.  

  
 Regnbuen, modtaget nyt kontraktforslag fra Hvidovre Kommune den 29. august 2011. 
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 Selskabslokalet Engvadgård, udskiftning af vinduer / døre iht. de indhentede tilbud, 
planlægges udført 2011.  

 Udskiftning af hoveddøre i Pottemagerporten og Rebslagerporten er nu gået i gang.. 
 Tagrender renses Bymuren / Rækkehusene i perioden 3. oktober til 24. oktober 2011. 
 Sikring af nedgangslemme til vore krybekældre, med beslag og afskærmning er 

afsluttet. 
 Tilbud vedr. ændring af varmanlæg i vore boilerrum er under udarbejdelse..    
 Udskiftning af el-tavler i vore boilerrum 
 Dispensationsansøgning vedr. varmemålere givet frem til Juli 2014, pt. samarbejder 

Nord / Syd om et fælles udbud, inkl. rådgiver for fjernaflæst vand og varme. 
 Fugt og skimmelsager i kraftig stigning / fokusområde som vi følger tæt. 

 
7. Bitten orienterer om det første møde med kommunen i forbindelse med 

styringsdialogen. Referat herfra kommer fra kommunen. 
8. MSU holder årsmøde 5. oktober. Ansøgningsfrist for nye tiltag skal indsendes af 

kontakt-personerne senest 20. september. 
9. Aktionslisten blev opdateret. 
10. Celals forening giver udtryk for, at de gerne vil leje Avedøre Tværvej 3. Bestyrelsen 

skal drøfte hvad et rimeligt vederlag skal være for et sådant lejemål. 
 
 
 
JP 29-9-2011 
 


