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Referat AB-møde onsdag den 6. maj 2015 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Per Møller Sørensen, Per Pedersen, Marianne Garn, 
Jørgen Bendix, Kirsten Widenborg og Jan Poulsen. 
Afbud: Joan Henriksen 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
3. Godkendelse af referat fra sidste møde  
 
Godkendt. 
 
4. Regnskab 
 
Under dette punkt deltog økonomimedarbejder Mick Holm Kristensen fra KAB. Regnskabet for 2014 
blev fremlagt og uddybet af Mick og Jan. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning og roste Mick for 
det udførte arbejde. Samme ros har Mick og KAB også modtaget fra revisionsfirmaet Albjerg, der har 
revideret regnskabet. 
 
5. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Ledige boliger pr. d.d.  
4 familieboliger i tilbud 
2 familieboliger hos kommunen  
 
 
6. Nyt til og fra formanden. 
 
Der har været planer om at afholde møde mellem organisationsbestyrelsen, borgmesteren, 
embedsfolk fra kommunen og politiet for at diskutere forholdene i Stationsbyen. Mødet er dog blevet 
udskudt på ubestemt tid. I stedet vil Leder af lokalpolitiet i Hvidovre Anja Høpfner deltage i Store Hus’ 
kommende afdelingsmøde og redegøre og besvare spørgsmål i forbindelse med problemerne i Store 
Hus. 
 
Huset på Avedøre Tværvej 93 er blevet revet ned og det er hækken op til Engvadgård også. Der 
etableres ny græsplæne på området. 
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7. Beboermøde 
 
Bitten informerer, at Preben Jørgensen, der har været dirigent ved de sidste afdelingsmøder 
ikke kan deltage denne gang. Bitten har i stedet fået kontakt til Jacob Madsen. 
 
Diverse praktiske gøremål i forbindelse med beboermødet blev uddelegeret. 
 
 
8. Nyt til og fra udvalg 
 
Ingen meddelelser tilgik forsamlingen. 
 
9. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
10. Eventuelt 
 
Intet blev bragt op under eventuelt. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.15. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 
 
 


