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Referat AB-møde onsdag den 6. november 2013 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Mogens Juliussen, samt 
Jan Poulsen  
Afbud fra: Per Møller Sørensen, Celal Kurmus, Joan Henriksen og Bo Grønbech 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
Godkendt.  
 
3. Nyt til og fra ejendomslederen  
 
Der etableres en ’tryghedsgruppe’, i samarbejde med myndigheder, politi, og de tre ejendomskontorer. 
Nærmere følger, når det første møde herom har været afholdt. 
  
Under stormen den 28. oktober skete der en del skader på træer og hegn, og nogle tagsten faldt ned 
og nogle ruder blæste ind. Det har været nødvendigt med ekstern hjælp til visse skader. Omkostninger 
i denne forbindelse løber op i ca. 30.000 kr. Vores egne medarbejdere har haft en timeforbrug på 
skader, der kan relateres til stormen på ca. 50 timer. 
 
I forbindelse med den kommende opsætning af nye vandmålere og installation af varmemålere foregår 
der en del arbejde med afklaring/opmåling/varmetabsberegning. 
 
Pr. 1. november 2013 er der følgende ledige boliger: 
3 familieboliger og 1 ungdomsbolig. 
 
4. Nyt til og fra formanden 
 
Bitten orienterer om ny anvisningsaftale med Hvidovre Kommune, der forhåbentligt snart vil være på 
plads. 
 
7. december afholdes den årlige julefest. 
 
Der afholdes byggeudvalgsmøde den 12. november. 
 
5. Handlingsplan 
 
Vi kontakter BL i januar for at aftale nærmere med hensyn til afholdelse af seminar for bestyrelsen med 
hensyn til vores handlingsplan. 
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6. Udbetaling Danmark 
 
Vi tager på et senere tidspunkt en snak med Henning Holtov om vores muligheder for at indberette 
huslejestigninger til Udbetaling Danmark på beboernes vegne. 
 

7. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
8. Evt. 
 
Jan informerer om, en henvendelse med indsigelse mod varmeregnskabet samt om svaret på 
denne henvendelse. 
 
Den gode ro og orden blev genoprettet kl. 20.20, hvorefter mødet blev afsluttet. 


