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Referat AB-Møde Mandag den 5. marts 2012 
 
Til stede: Bitten Dufour, Ditte Larsen, Celal Kurmus, Per Jacobsen, Per Møller Sørensen, 

Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Mogens Juliussen samt Jan Poulsen 
 
 Afbud: Salih Güzel 
 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder. 
 
Bitten bød velkommen, blev valgt til mødeleder og Per Møller Sørensen blev udpeget til referent. 
 
2. Godkendelse af dagsorden.  
 
Intet at bemærke. 
 
3. Nyt til og fra Ejendomskontoret. 
 
Budget / Personale 

 Budget 2012 sendt til Hvidovre Kommune den 1. marts 2012, afventer kommunal behandling, 
derefter ansættelse af ledig stilling på EK.  

 
Orientering 
 

  EBO Consult energisparreaftale, vinder for 3 år i træk, Avedøre Nord tillykke med det 
  Enghøjskolen lukkes……..hvad betyder det for os…drøftelse / tiltag 
  Udlejningssituationen….info. fra seneste møde i fredags 
  Regnbuen, afventer den videre behandling i Hvidovre Kommune. 
  Planlægning af AB runderingen forår 2012 (dato fastsættes) 

 
Orienteringen omkring stigende ledige lejemål blev diskuteret og det blev vendt at AB skal prøve at finde forslag 
til aktiviteter som kan forbedre udlejningen i vores afdeling 

 
Kommende arbejder / stillingtagen: 
 
Finansiering via henlagte midler, konto 116: 
 

· Det videre arbejde med dørtelefoni, hvordan ser I det? Nogle føler sig lidt utrygge / generet af 
at andre folk tager ophold i opgangene, ryger og sviner (skulle vi få en vagt på som tidligere 
benyttet på vore vaskerier?)  
Der var bred enighed om at det ikke er i orden at folk føler sig utrygge og Jan undersøger igen 
muligheder og økonomi omkring sikring af vores opgange. På baggrund af det seneste problemer med at 
få afdelingens budget vedtaget mente Per S. at vi skal passe på med at øge udgifterne yderligere og 
derfor bør finde evt. penge uden at øge udgifterne. 

· For at sikre en kontinuerlig vand – og varmeforsyning, skal vi have ændret / omlagt i 
boilerrummene, herunder nye kedler, pumper og sløjfning af veksler i nuv. set op. I samarbejde 
med Syd, tilknytter vi en rådgiver. Efterfølgende implementeres løsningen i et udvalgt 
boilerrum.(mest nedslidte vandbeholder).  

· Dispensationsansøgning vedr. varmemålere givet frem til juli 2014, pt. samarbejder Nord / Syd 
om et fælles udbud, inkl. rådgiver for fjernaflæst vand og varme. KAB byggesupport har 
allokeret en person.. 
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· Udskiftning af nuv. radiatorventiler til nye termostat ventiler(TA Nordic ), for derved at forebygge 
evt. vandskader fra utætte radiatorer.   

· Rensning af ventilationsskakte i Bymuren, og udskiftning af ventilation på vore 2 vaskerier.  
· Engvadgård, hvad skal der ske der, hvordan ser i på fremtiden, skal der iværksættes arbejder 

så som gulve, maling og vindues udskiftning m.v.? 
  
 Vi tager stilling til ovennævnte, når vi har modtaget afgørelsen vedr. vores budget fra 

kommunen. 
 

Kalender: 
 29. maj 2012, afdelingsmøde regnskab 2011, på Avedøre Skole (festlokalet), hvem af jer 

fremlægger / præsentere regnskabet?   
Da bestyrelsen er ret ny blev det forslået at Jan står for fremlæggelsen, endelig beslutning bliver drøftet i 
økonomiudvalget 
 
 Jan blev spurgt indtil status for evt. udlejning af Avedøre Tværvej 3 efter at MSU og AB er fraflyttet 

og det blev aftalt at Jan kigger på hvordan økonomien for en udlejning kan se ud. 
 Johannes kommer fra møde i Avedøre Fjernvarm og spørger ind til hvordan man opdager og tager 

hånd om vandskader i afdelingen når de opstår, og derudover gjorde Johannes opmærksom på at en 
del beboere kontakter Avedøre Fjernvarme i stedet for EK hvis de oplever problemer. Jan fortalte 
hvordan han følge vandforbruget som gør at han kan se hvis der er et unormalt vandforbrug, og med 
hensyn til hvor beboere skal henvende sig ved problemer så bliver det igen formidlet ud til alle hvor 
man skal henvende sig. 

 Der blev spurgt ind til hvorfor vi ikke længere holder møder på Avedøre bibliotek, og Jan kunne 
orientere om at lokalerne ifølge lokaleadministrationen på kommunen er udlånt for en længere 
periode. 

 
 
4. Nyt til og fra formanden. 
 
Fastelavn gik godt men der var en del fastelavnsboller i overskud da der ikke var tilmelding og man 
derfor ikke vidste hvor mange der ville komme. 
Det blev diskuteret om man fremover skulle fastsætte et symbolsk beløb for at have et overblik over 
hvor mange børn, man kan forvente deltager. 
Fotos fra Fastelavnsarrangementet efterlyses. 
 
Budget er fremsendt til kommunen, det forventes at blive behandlet i indeværende måned. 
 
Formanden orienteret om at man ønsker forslag til personer som man kan indstille til ”Ildsjæl” for 
Avedøre Stationsby. 
 
Johannes og Bitten har været til et ekstra ordinært møde i organisationsbestyrelsen, vedr. institutionen 
Salus. 
 
Bitten skal til møde den 8. marts i Avedøreudvalget, og til møde i 9. kreds den 19. april 2012. 
 
Der bliver afholdt møde den 22 marts omkring fremtiden for Stationsbyen efter skolelukningen er 
blevet vedtaget. 
 
Fritidsbutikken har en kampagne ”liv i bydelen” de har en del aktiviteter her til sommer, gå ind på deres 
hjemmeside, gå ind på deres hjemmeside og læs herom. 
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5. Klage fra beboer 
 
De konkrete klager blev gennemgået og de enkelte dele af klagerne blev diskuteret. 
 
6. Budget 2012 
 
Budget 2012 er endeligt og er fremsendt til kommunen af organisationsbestyrelsen da vi på 
daværende tidspunkt ikke havde valgt en ny afdelingsbestyrelse(AB). 
 
Forskellen på de to fremlagte budgetter skyldes at man fra den gamle AB side valgte at revidere 
budgettet fra det oprindelige 6,97 % til 4,75 % 
 
Huslejestigningen bliver ikke med tilbagevirkende kraft da det kun var huslejestigningen på 6,97 % der 
var varslet, og derfor vil 2012 give en mindre huslejeindtægt end først antaget. 
 
7. Nyt til og fra udvalg.  
 
 Regnbuen: Intet at bemærke. 
 MSU: Intet at bemærke. 
 Økonomi: Afholder møde den 7 marts.     
 
8. Aktionsliste.  
 
Gennemgået og revideret                            
 
9. Evt. 
 
Intet at bemærke. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


