
 
 

 
 

Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde 
Mandag den 6. august 2012 kl. 18:30 

 
 
 

Tilstede:   Bitten, Johannes, Per M., Celal, Jørgen og Per J. 
Afbud:   Jan Poulsen (på ferie) 
Fraværende:  Ditte, Salih og Mogens. 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af mødeleder. 
 
Bitten bød velkommen tilbage efter sommerferien 
Jørgen blev valgt som mødeleder. 
 

2. Valg af referent. 
 
Per J. er som næstformand automatisk referent – Bitten og Jørgen suppleanter. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 
OK 
 

4. Nyt til og fra formanden. 
 
Bitten er blevet bedt om at være bisidder i.f.m en klage fra en beboer over en anden 
beboer. 
Tilfredshedsundersøgelse skal startes op – input fra alle AB medlemmer ønskes 
snarest. 
 
Dialog møde i Fjernvarmeværket – 2 personer ønskes – Celal og Johannes meldte sig 
frivilligt. 
 
Mandag d. 13. aug. kl. 18 afholdes et formøde med de andre afdelinger i 
Stationsbyen, med henblik på hvad kommende seminar, med deltagelse af de 3 
afdelingsbestyrelser, skal indeholde af emner som skal debatteres. 
I den forbindelse skal nævnes at der har været formandsskifte i Store Hus. 
 



Bitten ønsker at følgende tages op få fællesmødet: 
 
Anvisningsretten – anviste beboer fra Kommunen skal ikke bare kunne bytte 
indbyrdes som er tilfældet i dag. Der må være helt klare regler således at Kommunen 
hæfter for det som er meningen ud fra den gældende aftale. 
 
Knallertkørsel - tages op til evt. fælles løsning. 
 
Evt. motionsbane - fra vugge til grav – i byparken. 
 
KAB skal holdes op på at de har en informations pligt overfor AB og den skal 
selvfølgelig overholdes i alle 3 afdelinger.. 
 

Enghøjskolen - tages op med hensyn hvad den fremover skal bruges til, har 
afdelingsbestyrelserne overhovedet nogen indflydelse eller køres det helt suverænt 
fra Kommunens side. 
 

5. Budget. 
 
Jan Poulsen indkaldes til et opfølgende budgetmøde d. 14. august kl. 16.30 på EK 
med henblik på ændring af budget. 
 

6. Beboermøde. 
 
Afholdes mandag d. 24. september kl. 18.30 i lokalet under Avedøre Bibliotek. 
Dagsordenen godkendt af AB. 
  

Bitten og Celal sørger for forplejningen og det praktiske i.f.m. mødet. 
 

7. Nyt til og fra udvalg.          
 
Info fra ØKO udvalget under budgettet. 
 
Info fra IT udvalget – møde med en fra SEAS – med info ang. Bredbånd m.m. 
Alt afhænger pt. Om hvem som ejer kablerne og hvor længe.  
Paraboler – her blev oplyst en pris på en boks koster 120 kr. / måned som tilsluttes 
det eksisterende internetadgang.  
Denne boks kan tage op til 600 kanaler især en fordel for de mennesker som ønsker 
at se andre kanaler end de You See tilbyder.    
      
Celal får en prøveboks og melder tilbage til AB. 
 
Intet nyt fra MSU, da AB medlem var syg, da sidste blev afholdt. 
 



Nyt fra Avedøre udvalget – Formanden påpegede endnu en gang at budgettet ikke er 
højere end de faktiske udgifter. 
 
 
                        

8. Aktionsliste. 
 
MSU indkaldes til møde søndag d. 12. august kl. 11.00 – her vil Formand og 
Næstformand fra henholdsvis AB & MSU diskutere oplægget fra AB. 
 
 

9. Evt. 
 

Intet at bemærke. 
 
       
 
 
 
 
 
Referent – Per Jacobsen 
 

 


