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Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Per Møller Sørensen, 
Kirsten Widenborg, Joan Henriksen og Jan Poulsen. 
Afbud: Marianne Garn 
 
 
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  
 
Vedr. etablering af nødudgange: Rækkehusene er færdige. Bymuren er indeholdt i helhedsplanen og 
kommer på plads i takt med vi kommer til de enkelte opgange. Der udestår regninger fra Dong og 
TDC, regner med vi holder os med en totaløkonomi indenfor 3,0 millioner kroner. 
 
Regnskab 2014 påbegyndes februar 2015. 
 
I forbindelse med renovering af badeværelse genhuses en beboer fra rækkehusene i Gørtlerporten 64 
da der er konstateret skimmelsvamp i beboerens entre under gulv fra gammel vandskade. Udbedring 
igangsat. 
 
Hvidovre Kommune har opsagt lejemålet på Avedøre Tværvej 15, hvor Hvidovre Cykel Klub havde til 
huse. Jan har holdt møde med Nina Kovsted (ejendomschef Hvidovre Kommune) + en jurist mhp. at 
finde en løsning på fraflytning og evt. fastslå hvilke krav vi måtte have hertil. Huset er fraflyttet og står 
tomt nu. Har bedt kommunen tilse husets nuværende tilstand. 
 
Der arbejdes på at huset rives ned på kommunens regning og at arealet efterfølgende forvandles til et 
pænt grønt område. 
 
Ledige boliger 
 
Pr. 15. januar:  
 
3 i tilbud  
3 boliger hos kommunen 
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4. Nyt til og fra formanden. 
 
Bitten fortæller, at hun har været til møde 6-1-2015 med de øvrige formænd og forretningsføreren om 
udkast til nyt dokument vedr. nultolerance. Skal godkendes på et møde i organisationsbestyrelsen. 
 
Der har været ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 10-12-2014 vedr. ophævelse af 
hjemfaldsklausulerne. 
 
Der afholdes møde mellem Hvidovres almene boligselskaber og kommunen 22-1-2015. 
 
Vi afventer stadig tilladelse til at nedrive huset på Avedøre Tværvej 93. 
 
 
5. Ansøgning om leje af lokaler. 
 
A-Team har søgt om tilladelse til at benytte lokalerne i kælderen på Engvadgård til bl.a. lektielæsning. 
Vi har henvendt os til brandmyndighederne om lokalerne kan godkendes til denne brug. Bitten skriver 
til A-Team, at vi afventer myndighedernes svar. 
 
 
6. En god historie 
 
Kvartervandringen i dag havde stor tilslutning fra både politikere, embedsmænd, politi og andre 
interesserede. Flere politikere fortalte, at det var blevet vedtaget at der skal være fortov langs hele 
Avedøre Tværvej. Detaljer følger. 
 
7. Nyt til og fra udvalg 
 
Intet at berette. 
 
 
8. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
 
9. Eventuelt 
 
Intet blev bragt op under eventuelt. 
 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.25. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 
 
 


