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Referat AB-møde 11. august 2018 
 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Lise Hem-Hansen, Joan Henriksen,  
Birthe Koefoed, Jan Poulsen. 
Afbud: Per Pedersen, Marianne Garn, Jan Lenander 
       
 
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 
 
Budget 2019 sættes på dagsordenen som punkt 6. 
 

4. Nyt til og fra ejendomslederen. 

 
Desværre oplever vi en del hærværk på låsene i opgangsdørene i Bymuren. 
 
Jan lægger op til en diskussion om, hvordan afdelingen skal behandle sager, hvor beboere uforsætligt 
forårsager skader på lejemålet. Der var enighed om, at skadevolder er økonomisk ansvarlig for den 
slags skader, der ikke må komme afdelingen til last. Beboerne skal informeres om de mulige 
økonomiske konsekvenser af dårligt udført håndværk og opfordres til at søge råd og vejledning på 
ejendomskontoret. 
 
Jan bragte servicetider på banen. Altså hvor lang tid må der gå, før ejendomskontoret får løst opgaver, 
der opstår bl.a. på baggrund af beboerhenvendelser. Bestyrelsen udtrykte fuld tillid til, at Jan prioriterer 
disse driftsopgaver yderst tilfredsstillende. 
  
Forretningsordenen skal ajourføres før afdelingsmødet til maj 2019. 
 

5. Nyt til og fra formanden 

 
Bitten orienterede om afholdte møder siden sidst. Det drejede sig om: 
 
Rundering 12. juni 
Møde med Jan Poulsen og beboer om nabostridigheder 15. juni 
Møde i energiteknisk følgegruppe 25. juni 
Møde om European Green Cities 29. juni 
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Og om kommende møder: 
 
Organisationsbestyrelsesmøde 14. august 
Energiteknisk følgegruppe 16. og 23. august 
 
 
Vi har modtaget invitation fra kommunen til dialogmøde om mad-affaldssortering. Det foregår 29. 
august og Bitten, Jan Poulsen og Per Kusk vil deltage. 
 
Bitten orienterede om kommunens kommissorium om nedsættelse af Almenboligudvalg Hvidovre til 
erstatning af Avedøreudvalget. 
 
 

6. Budget 2019 
 

Det fremlagte budgetforslag, udarbejdet af Jan og Nazli, blev godkendt og fremlægges på 
førstkommende afdelingsmøde til beboernes godkendelse. 
 
7. Urafstemning – P-pladser 
 

Den endelige udformning af stemmeseddel og materiale til urafstemningen blev vedtaget.  
 
8. Hybler 
 
Det blev vedtaget, at vi foretager en prøveinstallation af merisolering i en hybel for herefter at måle den 
lydisolerende effekt heraf. 
 
9. Valg til udvalg 
 
Johannes blev valgt som repræsentant i Avedøre Fjernvarmeværk. 
Birthe blev valgt som repræsentant i Regnbuen. 
 
10. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
11. Eventuelt 
 
Intet blev bragt på bane. 
 
 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


