
Referat fra AB-møde 6. juni 2011 
 

Referent: BoGrønbech Side 1 
 

Tilstede: Bitten, Bo, Johannes, Jørgen, Mogens, Leif, Per, og fra EK: Jan 

Afbud: Anitta og Celal 

Uden afbud:  Ingen 

Dagsorden: 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Nyt til og fra Ejendomskontoret.  
4. Langtidsplanen  
5. Nyt til og fra Formanden 
6. Evaluering af afdelingsmødet. 
7. Kvartalsregnskab. 
8. Nyt til og fra udvalg 
9. Aktionsliste 
10. Evt. 
11. Godkendelse af dagens referat. 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent: 

Bitten bød velkommen og Leif blev valgt som mødeleder og Bo som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der var ingen bemærkninger. 

3. Nyt til og fra ejendomskontoret 

 Personale 

 Er i afsluttende fase med kommende kandidat til jobbet som kommunikationsmedarbejder, 
hvis alt går vel, med start pr. 1. juli 2011. 
 

 Ansættelse af en elev (ejendomsservicetekniker) via oplæg / møde på KTS Glostrup.  
 

 Orientering vedr. KAB/Bolignøglen, brochure udleveret, videre stillingtagen drøftes 

 Planlægning af budget 2012 arbejde, drøftelse til kommende budget: 
 

o forslag til fastlæggelse af henlæggelsesmetode:henlæggelsesbeløb inflationssikres, 
med sidste års inflationstal og henlæggelser øges derefter iht. tidligere aftale med 1 
% af det samlede budget. 

o stigende udgifter til: forsikringer, fugt og skimmelskader, varmemålere, øget 
henlæggelser 

o AB’s budget input modtages meget gerne 
 

Orientering 
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 KAB’s omlægning til Office 2010 flyttet til den 14. juni  
 Aflæsning af vandmålere, finder sted den 7 – 10. juni.. Varsling udsendt. 
 Vaskerierne lukkes, pga. ombygning i forbindelse med indkøb / tilslutning af 2 nye 10 kg. 

maskiner, hhv. Gørtler i uge 24 og Bly uge 26. 
 Endelig økonomi afklares vedr. udskiftning af de resterende radiatorventiler (estimeret 

4.000 stk.) til nye termostatventiler (TA Nordic) for at eliminere kommende utætte 
radiatorer. (Forventet beløb 1,2 mill.)  

 Der er tegnet en teknisk serviceaftale vedr. kameraovervågningen på vaskerierne, da 
denne sikre os en fornuftig metode til kommende opgradering og fremtidig service. På 
nuværende tidspunkt afventes en teknisk gennemgang, for fastlæggelse af evt. server / 
kamera udskiftningsbehov.  

 Gener fra rågekoloni / reder, har haft kontakt til Jesper Schytte, som forhåbentlig kan 
hjælpe os, i praksis foregår det ved at der i februar og marts måned benyttes en 
skræmmemetode  og rågerne ’flytter’, derfor kontaktes han igen i januar 2012. 

 Engvadgård, udskiftning af vinduer og døre iht. de indhentede tilbud, planlægges udført iht. 
udlejning af selskabslokalet.  

 Aflevering af dør-projektet, 25. maj, der udestår nu vores tjek / opfølgning på det udførte 
arbejde. 

 Sikring af nedgangslemme til vore krybekældre, med beslag og afskærmning, således de 
kan stå åbne, på forsvarlig vis, i korte perioder når der arbejdes ved dem. 

 Trapperne til vore sikringsrum samt trapperne til vore 3 boilerrum, renoveres, svarende til 
det udførte arbejde ved Bymuren 112, arbejdet igangsættes indeværende år.  

 Kommende arbejder vedr. varmanlæg i vore boilerrum, nuværende løsning med veksler og 
kedler forventes udskiftet til nye kedler med indbygget spiral, div. pumper udskiftes med 
reduceret energi forbrug til følge.    

 Dispensationsansøgning vedr. varmemålere sendt 24. marts 2011. Håber på dispensation 
til 2013. Hvis dette ikke imødekommes, foreslås et nyt fælles vand – og 
varmeaflæsningssystem. Evt. fællesudbud med Syd.  

 Fugt og skimmelsager i kraftig stigning / fokusområde (vi bruger tid og penge på diverse 
analyser /tests)   
 

Kalender: 

 06. juni, Tryg Bolig kursus / intro 
 16. juni, arbejdet med Internet, TV og Telefoni fortsætter  
 21. juni, møde med Dansk Kabel TV 
 22. juni, APV gennemgang 
 19. september afdelingsmøde (budget) 

 

4. Langtidsplanen 

4-1)  Ny udgave er under udarbejdelse og fremkommer senest til næste ordinære møde. 

5. Nyt til og fra formanden 

5-1) Ny forretningsorden fremlagt og underskrevet  

5-2) Formanden har skrevet til Wasim og meddelt ham afdelingsmødets beslutning. 

Efterfølgende er nøgle afleveret. 
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5-3) Formænd og næstformænd fra de 3 afdelinger i Avedøre Boligselskab samles flere 

gange bl.a. d. 20/6 og 27/6 for at forberede input til kommende styringsdialogmøde med Hvidovre 

Kommune. Mødet forventes afholdt i løbet af august måned. 

5-4) Der blev refereret fra Repræsentskabsmødet og Organisationsbestyrelsens efter-

følgende møder. Vi får referat, når samme kommer. 

5-5) Som planlagt er Johannes fortsat i Avedøre Fjernvarme og Bo valgt som suppleant. 

5-6) Der var en længere debat om muligheder for udnyttelsen af det nye fradrag på 

kr.15.000,-, pr. person. Det blev besluttet, at Jan EK undersøger dette nærmere hos KAB. Når nyt 

derfra underrettes vi og der kan/vil blive udsendt regler m.v. til beboerne. 

5-7) Forslag om eventuelt ekstra sommermøde blev drøftet. 

5-8) Alle Hvidovres Kirker samles 2. Pinsedag i Byparken fra kl.11:00 og alle er velkomne 

til åben gudstjeneste. 

5-9) Flere bestyrelsesmedlemmer har fået unødvendige telefonhenvendelser. Derfor be-

sluttes, at de oplyste telefonnumre nu fjernes fra hjemmesiden. Beboerne og andre kan fortsat 

henvende sig til bestyrelsesmedlemmerne pr. mail.  

 

6. Evaluering af afdelingsmødet 

Regnskabsmødet og det foreløbige referat gennemgået. Vi afventer det endelige tilsendt snarest 

muligt. Vi kan kun blive bedre hvad både afholdelsen og korrekt udsendelse af papirer angår. 

 

7. Kvartalsregnskab 

7-1) Bo stillede nogle tekniske spørgsmål til kvartalsregnskabet og Leif ønskede gennem-

gang af budgetopfølgningen hvert kvartal. Bestyrelsen besluttede at nedsætte et ØK-udvalg, der 

p.t. består af Bo og Leif samt Jan fra EK. Der skal udarbejdes et kommissorium og laves en 

møderække, der både gælder budgetopfølgning og kommende regnskabstal. 

7-2) De på regnskabsmødet valgte revisorer bliver kontaktet af EK og får forelagt alt hvad 

angår konto 119. 

 

8. Til og fra udvalg. 

8-1) Bitten oplyser, at Per Jacobsen MSU har trukket sig, og 

8-2) MSU gennemgår vaskeripladserne og det oplyses, at de planlagte gård-møder 

afvikles efter planen.  

8-3) Johannes oplyser, at mødet med ”Regnbuen” blev aflyst, men nyt møde forventes 

afholdt 21. juni. Der mangler afklaring m.h.t. kommunens aftaler med KAB angående leje m.v., og 
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8-4) Fjernvarmeselskabet afholder seminar, hvor han deltager. Mere fra mødet, når det er 

afholdt. 

9. Aktionsliste 

9-1) Blev grundigt ajourført, og 

9-2) Det blev aftalt, at kalenderen på hjemmesiden bliver ajourført med alle relevante 

møder og oplysninger snarest muligt. Jan er p.t. tovholder. 

9-3) Det næste  ekstraordinære møde bliver 4/7-11 (KAB indbydes), og ordinært møde 

bliver d.  8/8-11. 

10. Godkendelse af dagens referat 

Enkelte punkter blev gennemgået og referatet undendes snarest til godkendelse 

11. Evt. 

Der var ingen bemærkninger her. 

Mødet sluttede ca. 22:00.  

 

 


