
 

Referat AB-Møde mandag den 4. marts 2013 
 

 

 
 Til stede: Bitten Dufour, Per Møller Sørensen, Johannes Pleidrup, Celal Kurmus, Mogens 
Juliussen, Jørgen Bendix samt Jan Poulsen 
 
 

 
 1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev udpeget til mødeleder.  
 
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
OK  
 
 
3. Nyt til og fra ejendomskontoret 

 
Som mange andre arbejdspladser i kongeriget har Ejendomskontoret også være meget 
ramt af den hærgende influenza. 
 
Desværre har vi oplevet forsøg på ildspåsættelser og forsøg på tyveri fra skure og portrum 
flere steder i Avedøre Stationsby. Ildspåsættelserne skete i aviser og reklamer i flere 
opgange (i Sydafsnittet) samt i nogle af Nord og Syd affaldscontainere. 
 
Materielgården er nu startet på fældning og udtynding blandt træerne på skråningen ud 
mod Byvej. Ligeledes er en mindre forskønnelse i forb. med hovedstierne op til 
gangbroerne påbegyndt, da de i dag er temmelig triste og nedslidte. 
 
Der pågår pt. undersøgelser med det formål at afdække problemstillingerne med 
varmtvandsforsyningen. Derudover arbejdes der på en generel ændring  / omlægning i 
boilerrummene, projekt i samarbejde med KAB energi. 
 
Vi har drøftet betydningen af at nogle af vore beboere ikke har en indboforsikring. 
Det har vi ønsket at sætte ekstra fokus på, bl.a. ved information via hjemmesiden og 
omdelt en informationsskrivelse til hvert enkelt lejemål. 
 
Vi afventer stadig lidt bedre / stabile vejrforhold mht. justering / udskiftning af tætningslister 
i hoveddørene i rækkehusene.  
 
Pr. 1. marts er der 5 ledige familieboliger og 6 ledige ungdomsboliger. 
 
4. Nyt til og fra formanden 
 
Bitten fortæller, at fastelavnsfesten og tøndeslagningen gik godt og var en succes. 



 
I forbindelse med Enghøjsskolens omdannelse til kulturcenter kan det forventes, at der vil 
blive en forøget brug af vores parkeringspladser. Situationen skal drøftes med beboerne 
på det kommende afdelingsmøde. 
Dette afholdes i Auditoriet i Avedørelejren den 21. maj og lokalet er reserveret. 
 
Der blev talt en del om det praktiske forløb ved eventuelle beboerklager over 
ejendomskontoret. 
 
 
5. Forsikring 
 
Punktet blev allerede afklaret under indlægget fra ejendomslederen. 
 
6. Nyt fra udvalg 
 
Der skal arrangeres et møde med Matti fra SEAS NVE vedr. tilbud på tv-signal. 
 
MSU fastlægger et tidspunkt for deres arbejdsweekend. Oplyses når fastlagt. 
 
Om der skal udleveres sommerblomster som de foregående år vil blive besluttet i 
økonomiudvalget. 
 
7. Aktionsliste 
 
Afdelingsbestyrelsens interne arbejdsdokument, kaldet aktionslisten blev gennemgået og 
revideret. 
 
8. Evt. 
 
Intet blev bragt op under dette punkt. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.30. 
 
Referent Johannes Pleidrup 
 
 


