
Referat AB-møde onsdag den 2. oktober 2013 
 
 
 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Per Møller Sørensen, Jørgen Bendix, Per Pedersen, 
Mogens Juliussen, Celal Kurmus, Joan Henriksen, Bo Grønbech samt Jan Poulsen 
 
 1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra september 
 
Godkendt. 
 
4. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Det besluttes at gå i gang med WiseTec rottesikring, når projektet starter på Regnbuen. 
 
Waoo er klar med en ny ip-adresse til kontoret i Bymuren 110. 
 
Kontrakten vedr. Regnbuen er på plads. Arbejdet med renoveringen er igangsat ved Hvidovre 
Kommune. 
 
Det blev diskuteret om vi skal indkøbe nye borde til Engvadgård. Jan tager et prøvebord hjem, så 
vi kan tage stilling til om kvaliteten og størrelsen er tilfredsstillende. 
 
Jan orienterer om problemer med varmeveksler i boilerrummene. Det besluttes at omlægge 
varmtvandsproduktionen  i boilerrum Bym 92 indeværende år, i.h.t. nedenstående projekt som er 
udarbejdet i samarbejde med KAB: 
 
Projekt 
Der er hjemtaget tilbud på at ændre varmtvandsproduktionen, til varmtvandsbeholder med spiral, 
som vil give en langt bedre afkøling ved varmtvandsproduktion. Samtidigt vil bymuren og 
rækkehusene blive adskilt, så varmtvandproduktionen kan styres, så alle får varmt vand uden 
unødigt vandspild.  
 
Hvis installationen skal køre optimalt, skal rækkehuse og bymuren adskilles, så der kan arbejdes 
med indregulering uafhængigt af hinanden. Hvis en fornyelse bliver vedtaget, har Avedøre Nord 
taget et skridt i den rigtige retning, så varmtvandsproduktionen bliver tidsvarende. 
 
Tilbud og økonomi 
 

Tekst Pris inkl. moms 

Udskiftning af varmtvandsproduktion inkl. uforudsete 900.000 kr. 

Projektmateriale 60.000 kr. 

BS Byggesagshonorar 60.000 kr. 

Samlede omkostninger 1.020.000 kr. 



 
Drøftelse af udskiftning af låse og nøgler til ejendomskontoret og resten af administrationens 
bygninger. Det blev besluttet, at den budgetterede udskiftning ikke foretages i 2014. 
 
5. Nyt til og fra formanden 
 
Bitten orienterer om organisationsbestyrelsesmødet 26. september. 
 
Bestyrelsen havde inviteret beboer til møde om vedkommendes påståede problemer med 
varmeforsyningen. Repræsentanter fra bestyrelsen, Jan Poulsen og Allan Villadsen mødte op til 
ingen nytte, da beboeren brillerede med at blive væk på trods af, at der ikke var sendt afbud. 
 
Bitten orienterer om den kommende uges mange møder. 
 
6. Evaluering af beboermøde 
 
Der var enighed om, at mødet gik rigtig godt. Naturligvis var det også tilfredsstillende, at budgettet 
for 2014 blev enstemmigt vedtaget. 
 
7. Handlingsplan 
 
Vores handlingsplan skal justeres. Vi vil spørge Bjarne Zetterstrøm om han vil være tovholder på 
et seminar, hvor vi vil tage udgangspunkt i vores seminar på Fyn i november 2012. 
 
8. Nyt til og fra udvalg 
 
Bitten fortæller, at der skal være møde med SEAS-NVE og repræsentanter fra de tre 
afdelingsbestyrelser om TV og internet. 
 
Johannes orienterer om VEKS’ nye budget, der hvis det gennemføres, vil medføre en betydelig 
prisstigning på vores fjernvarmeforbrug. 
 
Per har intet væsentligt at berette fra MSU. Det besluttes, at invitere MSU’s bestyrelse – efter 
årsmødet – med til vores seminar om handlingsplanen. 
 
9. Aktionsliste 
 
Gennemgået og revideret 
 
10. Eventuelt 
 
Joan, Jørgen, Per P og Mogens meldes til kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.10.  Referent Johannes Pleidrup 


