
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56  
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

 
 

    Avedøre den 2. oktober 2016 
 
   
 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 2. november 2016 kl. 18.30 

                                    Mødet afholdes i Bymuren 56. 
 
 

 
Dagsorden: 
 

 
1. Velkomst, valg af mødeleder. 

 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev valgt som mødeleder. 
 

2. Valg af referent. 
 
Per M blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden.  
 
Godkendt 
 

4. Nyt til og fra ejendomslederen. 
 
Jan orienteret om tilbudsrunde på vand/varmemåler projektet, og kom med 
en anbefaling om hvilken løsning vi bør vælge. 
AB støtter op om anbefalingen, og Jan kan gå videre med den valgte 
model. 
 
1 års gennemgang på helhedsplanen skal snart i gang.  
 
Der er en del beboere som stadig har problemer med varme på deres nye 
badeværelser. 
 
Der er en del problemer med de nye røgalarmer. 
 
Der er en del problemer med at toiletter løber både i rækkehuse og 
Bymuren.  
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AB besluttede at der i forbindelse med 1 års gennemgang skal laves et 
evalueringsskema til beboerne. Jan går videre med denne opgave. 
 
 
 

5. Nyt til og fra formanden. 
 
AB’s pc er blevet udskiftet da den gamle ikke kunne mere. 
 
Der har været afholdt Avedøre udvalgsmøde, men desværre var formand 
og næstformand forhindret i at deltage. 
 
Der har været afholdt styringsdialogmøde, dog med meget lille fremmøde.  
Her blev der orienteret om at der stadig er problemer med salg af ulovlige 
stoffer rundt om i stationsbyen. 
 
Der bliver afholdt Visionsmøde den 14/11-16 mellem de 3 afdelinger og 
KAB. 
 
Billetsalg til julearrangement bliver afholdt den 6/11-16. 
 
Der har været en henvendelse fra Avedøre lejeren omkring manglende 
belysning ved Avedøre Tværvej 77. 
 
Regnbuens dyr (Gris) løber løst rundt, og dermed også i vores område, det 
er til gene for en del beboer, både for dem der bliver skræmt, og når der 
ligger efterladenskaber rundt omkring. 
Regnbuen skal have en henvendelse om at deres dyr skal holdes i 
indhegninger eller i snor, de må ikke løbe løst rundt. 
 
Storehus har spurgt om der er en repræsentant fra afd. Nord som vil 
deltage i deres planlægning af deres 40 års jubilæum. 
Jørgen og Joan deltager fra Nord. 
 
Der afholdes trivselstræf i KAB den 26. november, der bliver omdelt info til 
alle beboer. 
 
EK har omdelt en del breve omkring haver som ikke lever op til vores 
regler. 
Ordlyden i brevene er en smule skarp, og der vil blive kigget på at få 
standard henvendelsen tilpasset. 
Det skal præciseres hvad EK skal tage hånd om, og rette henvendelser 
omkring. 
 
Henvendelse fra HF Oasen omkring vedtægtsændringer. 
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AB ønsker at få en passus med i vedtægterne om at vedtægter og 
vedtægtsændringer skal godkendes af AB. 
 
   
 
 

6. Byttecentralen 
 
Byttecentralen ønsker en ekstra bevilling på 2000,- kr. til at få det sidste på 
plads i de nye lokaler i Bymuren 110. 
  

7. Opslag – Bymuren 
 
Det blev drøftet hvilken model af opslag der kan laves til opgangene i 
Bymuren. 
Mindre tekst og mere visuel evt. i form af clipart. 
 
I første omgang er der enighed om at der ikke laves opslag, og der 
henvises i stedet for til reglerne i husordenen. 
 
Der skal strammes op omkring håndhævelsen af husordenen, og EK skal 
udarbejde en handlingsplan for at får mere fokus og styr på dette. 
 

8. Nyt til og fra udvalg 
 
Referat fra Regnbuen er blevet rundsendt til AB. 
 
 

9. Aktionsliste. 
 
Revideret  
 

10. Evt. 
 
Nultolerance politik  
Der er opstartet en ny sag med opsigelse af lejemål 
 
Repræsentantskabsmøde i KAB den 17/11-16 
Der er afbud for medlemmer, så suppleanter skal deltage. 
 

 
 
Møde slut kl. 21.30 

   


