
Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord  

  

  
  

  

Referat AB-møde 3. oktober 2018  
  

  

  

Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Jan Lenander, 

Marianne Garn, Birthe Koefoed, Jan Poulsen  

Afbud: Lise Hem-Hansen  

Fraværende: Joan Henriksen       

  

1. Velkomst, valg af mødeleder   

  

Bitten bød velkommen og Jørgen blev valgt til mødeleder.   

  

2. Valg af referent  

  

Johannes blev valgt.  

  

3. Godkendelse af dagsorden  
  

Godkendt.  

  

4. Nyt til og fra ejendomslederen.  

  

På organisationsbestyrelsesmødet den 26. september redegjorde vicedirektør Lone Skriver for 

mulighederne og fordelene ved IOpgaver;et nyt system, der giver både beboere og medarbejdere et 

overblik over opgaver i bebyggelsen. Vi ser frem til at vi med dette system får forenklet arbejds-

proceserne. Jan og Pia har været på kursus, de øvrige medarbejdere kommer senere. Der bliver indkøbt 

nye smartphones til de relevante medarbejdere. Der tilgår beboerne information om systemet, når det 

igangsættes. 

 

Regnbuen har søgt om dispensation for anskaffelse af yderligere to kælegrise, så de får tre i alt. Denne er 

naturligvis tildelt.  

 

Arbejdet med Galaxy p-pladser er påbegyndt af Materielgården. Galaxy’en afhentes af firma tirsdag / 

onsdag i næste uge. 

 

Etablering af P-plads på Avedøre Tværvej er sat i gang efter urafstemningen.    

 

Forsøg med lydisolering mellem familieboliger og hybler er igangsat ved to lejemål i Pottemagerporten. 

 

  

5. Nyt til og fra formanden  
  

Bitten orienterede om afholdte møder siden sidst. Det drejede sig om:  

  



 

 

Almenboligudvalg Hvidovre 6. september  

Energiteknisk følgegruppe 10. september  

Organisationsbestyrelsesmøde 26. september 

 

  

Og om kommende møder:  

  

Energiteknisk følgegruppe     8. oktober 

Organisationsbestyrelsesmøde   10. oktober 

Styringsdialog    11. oktober 

Politi og kommune    22. oktober  

Green City     24. oktober     

  

6. Evaluering af  beboermøde  
  

Der var bred enighed om, at mødet forløb godt. Dog blev der også udtrykt bekymring over, at en 

del beboere gav udtryk for, at de følte sig utrygge ved visse beboeres adfærd. Det punkt vil vi 

bringe på bane ved næste møde med politi og kommune. 
  
7. Aktionsliste  

  

Blev gennemgået og opdateret.  

  

8. Eventuelt  

  

Intet blev bragt på bane.  

  

  

  

Referent: Johannes Pleidrup  

   Afdelingsbestyrelsen                 
   Bymuren 56      
   2650 Hvidovre                 

      


