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Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

  
 

    Avedøre den 15. maj 2022 
 
   
 

Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet 
onsdag den 4. maj 2022 kl. 18.30 

              Mødet afholdes i Bymuren 56 
 
 

 
Dagsorden: 
 

 

• Velkomst, valg af mødeleder. 

• Valg af referent.  

• Godkendelse af dagsorden. 

• Nyt til og fra ejendomslederen. 

• Nyt til og fra formanden. 

• Orientering om Renovering Energi. 

• Beboermøde. 

• Indkomne forslag. 

• Aktionslisten. 

• Eventuelt. 
 

 
Tilstede var: Jan Poulsen, Bitten , Bo, Jette, Joan, Morten, Lea, 
Afbud: Birthe 
 
Ad 1) Morten blev valgt som mødeleder 
 
Ad 2) Bo blev valgt som referent 
 
Ad 3) Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad 4) Nyt til og fra ejendomslederen 
 
 
Igangværende / kommende aktiviteter: 

• Etablering af Fibia netværk, gravearbejde er nu godt i gang. Der er gravet fiber frem til 
EK, Engvadgaard og ATV 3 er på vej. Projektet kan ses / følges på hjemmesiden 
https://ek-avedorenord.dk/projekter/fibia-netværk   

https://ek-avedorenord.dk/projekter/fibia-netværk
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• Antenneanlægget, EK, 2 vaskerier og pavillonen, er påbegyndt opdatering, af CASI 
Technology, den 300322 og der udestår en enkelt enhed der arbejdes videre med. 

• Legeplads ved EK, ’skibet’ bestilt 230921, diverse materialer er ankommet til 
leverandøren, men der er mangel på gravefolk, dels pga. corona og nuv. vejrforhold, 
opstart forventet mandag i uge 19. Indvielse midt juni, CEE stik er klar. 

• Anskaffelse af nyt låsesystem til afdelingen, for EK og personale er under udarbejdelse. 
Omfatter ikke boliger og opgange i Bymuren. 

• Aflåsning af vippecontainere + økonomi er tidligere drøftet, og vi har denne uge, 
monteret lås på frontlågerne og afventer effekter heraf. 

• Planlægger drone-inspektion af Bymurens tag. 
 
 

Byggelegepladsen Regnbuen, varsling om påbud, vedr. brandalarm anlæg. 
(Inspektionsrapport dec 21), er bragt i orden, egenkontrol er tilmeldt kursus og hele opgaven 
betragtes som afsluttet, set med Hvidovre Kommune øjne. 
 

Ledige boliger, pr. 4. maj 2022.  
Kommunen har: 4 familiebolig  
Boliger i tilbud. 1 ungdomsbolig, 2 familieboliger.  
Ingen udsættelser siden sidste AB møde.  
 
Ad 5)  Nyt til og fra formanden 
 
Formanden har deltalet i følgende møder siden sidst, nemlig: 
 
6/4 AB-møde 
7/4 Fjernmarme, Morten var tilstede 
25/4 Byggemøde 
27/4 Boblberg 
27/4  Generalforsamling Avedøre Frernvarme 
 
Nye kommende møder: 
 
4/5 AB-møde 
9/5 Ladestander  
12/5 Visionsmøde 
16/5  Energimøde 
17/5 Beboermøde 
23/5 OB-møde 
30/5 Repræsentsskabsmøde 
 
Møderne blev gennemgået og eventuelle spørgsmål besvaret. 
 
Ad 6) Orientering om Renovering og Energi 
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• Entrepriseleder Jesper stopper, skal til andet firma og Mogens tager over. 
 

• Bymuren 94-96, opstart i boligen, 020522. 

• Bymuren 98, 100, 102, opstart lager 090522 & opstart i boligen 090522. 

• Bymuren 104, 106, 108, opstart i boligen 160522. 
 

• Herunder fortsættes med ombygning af boilerrummene, i Bymuren 32 og 62. 
      Serviceaftale for Bymuren 92, på BWT blødgøringsanlæg er nu på plads.  

 

• På Hjemmesiden, under projekter, opdateres nyt om projekterne og det anbefales     
     at følge med der. 
 
Ad 7) Kommende beboermøde blev gennemgået og diskuteret og spørgsmål besvaret. 
 
Ad 8) Der var indkommet et forslag angående P-pladser. 
 
Bestyrelsen drøftede samme og var enige om at afvise dette. Bestyrelsen vil fremkomme med 
alternativt forslag. 
 
Ad 9) Aktionslisten 
 
Listen blev gennemgået og ajourført. 
 
Ad 10) Eventuelt 
 
Der var ingen bemærkninger hertil. 
 
Referent: Bo den 15. maj 2022. 
 
 

 
 
 


