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Referat AB-møde onsdag den 7-5-2014 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Mogens Juliussen, Per 
Møller Sørensen, Bo Grønbech, Joan Henriksen samt Jan Poulsen.  
 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden  
 
Der tilføjes et nyt punkt – Ændring af vandafregningsdato –nr.10.  
 
3. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Der er pt. 5 stk. familieboliger og 1 stk. ungdomsbolig ledige.  
 
4. Nyt til og fra formanden 
 
Der har været møde i presseudvalget bestående af de tre formænd, de tre ejendomsledere, KAB’s 
pressechef og Søren Hvass. Der blev fremlagt forslag om, at en journalistelev bliver tilknyttet Avedøre 
Boligselskab for bl.a. at være behjælpelig med at forfatte pressemeddelelser til lokalaviser og lokale tv-
stationer. Vil blive behandlet i de tre afdelingsbestyrelser på et senere tidspunkt. 
 
Bitten informerer om byggeudvalgsmødet 8-5-2014, hvor NCC deltager. 
 
Det besluttes, at afdelingsbestyrelsesmedlemmer, der har kontortid på byggekontoret, skal føre logbog 
over samtalerne med beboerne, så det dokumenteres, hvad der er blevet talt om i de enkelte sager, 
beboerne bringer på bane.  
 
5. Beboermøde 21-5-2014 
 
Det aftales hvem, der står for de enkelte praktiske gøremål i forbindelse med afdelingsmødet. 
 
Vi mødes alle den 21-5-2014 kl. 17.00 
 
6. Forslag til beboermøde 21-5-2014 
 
De indkomne forslag debatteres og bestyrelsens indstilling vedtages. 
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7. Beboerindskud 
 
Det besluttes at stille forslag om forhøjelse af beboerindskuddet på førstkommende 
organisationsbestyrelsesmøde den 27-5-2014. 
 
8. Husorden 
 
Den endelige ordlyd til bestyrelsens forslag til ny husorden – til vedtagelse på afdelingsmødet 21-
5-2014 - besluttes. 
 
9. Garager til handicapboliger 
 
Jan orienterer om ordlyden i lejekontrakterne vedr. handicapboligernes ret til reserverede 
parkeringspladser. 
 
10. Ændring af vandafregningsdato 
 
På organisationsbestyrelsesmødet i maj, valgte Avedøre Boligselskab at følge KAB’s anbefaling 
vedr. vandafregning så at vi fremadrettet kun afregner målt forbrug i fordelingsregnskabet. Det 
ikke målte forbrug optages i driftsregnskabet som en udgift. 
 
Således ændres periode for vandregnskab, så det følger vandværkets år, som er 1/9 til 31/8. 
 
11. Nyt til og fra udvalg  
 
Bitten orienterer om indgåelse af aftale med SEAS, der vil blive omtalt i beretningen til 
afdelingsmødet 21-5-2014. 
 
12. Aktionsliste  
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
  
13. Evt.  
 
Intet blev bragt på bane. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.55. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


