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Referat AB-møde onsdag den 10. juni 2015 
 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Per Møller Sørensen, Per Pedersen, Jørgen Bendix, 
Samieh Shumar, Kirsten Widenborg, Joan Henriksen og Jan Poulsen. 
Ikke til stede: Marianne Garn  
 
 
 
Før mødet går i gang fortæller Per Møller Sørensen, at Kenneth Christensen, Socialdemokraternes 
folketingskandidat i Hvidovre har indkaldt til vælgermøde i Enghøjhuset i aften for at tale om 
usikkerhed i Stationsbyen. Flere bestyrelsesmedlemmer giver udtryk for forundring over, at KC ikke 
har rettet henvendelse til bestyrelserne i Avedøre Boligselskab herom. 
 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
3. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Ejendomskontoret har anskaffet et SMS servicesystem fra Blue Idea. Systemet gør det nemt, hurtigt 
og ressourcebesparende at kontakte beboerne – enten i hele bebyggelsen eller dele heraf – med 
planlagte eller akut nødvendige informationer. 
 
På lange strækninger er de gamle vandrør temmelig tilstoppede: 
Etablering af en ny cirkulationsledning som forsyner Gørtlerporten, Pottemagerporten og 
Rebslagerporten er derfor nødvendigt. 
 
Der er i øjeblikket mangelgennemgang/kontrolopfølgning på de udskiftede døre i rækkehusene. 
 
Regnskaberne fra køkkenrenoveringerne er færdige og mangler blot forretningsførers og revisors 
påtegninger. Foreligger i nærmeste fremtid. 
 
Kirsten pointerer, at udluftningen i Bymuren ikke fungerer optimalt. Jan undersøger og rapporterer. 
 
Kirsten nævner også, at de nye lamper på rækværkerne ”lever deres eget liv og tilsyneladende tænder 
og slukker efter forgodtbefindende. Tænd/sluk-mekanismen skal indstilles, hvilket ejendomskontoret vil 
sørge for. 
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Bitten stiller spørgsmål om installation af varmemålere. Der arbejdes på sagen sammen med afdeling 
Syd. 
 
Per Møller spørger til skiltningen til affaldsøerne, som vedtaget på sidste afdelingsmøde. Dette er 
iværksat, fortæller Jan. 
 
Ledige boliger pr. d.d.  
4 familieboliger i tilbud 
6 familieboliger hos kommunen  
 
 
4. Nyt til og fra formanden. 
 
Bitten fortæller, at Byggeavisen rundsendes denne uge. 
 
Forretningsordenen, som bestyrelsen skal underskrive, gennemgås og revideres. 
 
 
5. Beboermøde 
 
Bitten og den øvrige bestyrelse gav udtryk for, at det havde været et godt møde. 
 
Dirigentens rolle blev diskuteret. Han leverede på godt og ondt en tilfredsstillende præstation. 
 
Der var enighed op, at det er beskæmmende, at så få beboere møder op til afdelings-møderne. Vi vil 
målrettet arbejde på at gøre beboerne bevidste om deres store medindflydelse og rettigheder i 
boligselskabet og informere om bestyrelsens arbejde. Emnet vil herefter være på aktionslisten. 
 
 
6. Valg til udvalg 
 
Efter afdelingsmødet den 21. maj 2015 konstituerede bestyrelsen sig med Bitten som formand og 
Johannes som næstformand. 
 
På bestyrelsesmødet 10. juni blev følgende valgt: 
 
Repræsentant til Regnbuens bestyrelse: Jørgen  
 
Byggeudvalget: Bestyrelsen 
 
Økonomiudvalget: Bitten, Johannes, Per Møller og Samieh 
 
IT/TV: Bitten, Per Pedersen og Jan 
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7. Nyt til og fra udvalg 
 
Der er bestyrelsesmøde i Regnbuen 22. juni. 
 
8. Aktionslisten 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret 
 
9. Eventuelt 
 
Per Pedersen beklager sig over manglende konsekvenser over for beboerne ved overtrædelser af 
husordenen. Bestyrelsen er enig heri. Jan vil på et møde med sit personale indskærpe, at reglerne 
skal overholdes og indskærpe, at personalet håndhæver reglerne. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.00. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 
 
 


