
Referat fra AB-møde 3. januar 2011 

 

Referent: Bo Grønbech Side 1 

 

Tilstede: Anitta, Bitten, Bo, Celal, Johannes, Per, Torben og fra EK: Jan 

Afbud: Leif 

Uden afbud:  Wasim 

Dagsorden: 

 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Nyt til og fra Ejendomskontoret.  
4. Nyt til og fra Formanden. 
5. Nyt til og fra udvalg. 
6. Aktionsliste. 
7. Evt. 
8. Godkendelse af dagens referat. 
9. Afsked med Torben. 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent: 

Bitten bød velkommen og Torben blev valgt som mødeleder og Bo som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Der var ingen bemærkninger. 

3. Nyt til og fra ejendomskontoret 

3-1) Hjemmesiden vil blive moderniseret og ændringerne holdes indenfor budgettet. 

3-2) De ny priser på vaskerierne er nu som aftalt kr.15,00 pr. vask og kr.6,00 pr. tørring. 

3-3) Desværre er der allerede nu konstateret flere frostskader på belægningerne og dette 

følges  op løbende. 

3-4) Det forudses allerede nu, at det bliver til mange timer, der skal afspadseres på grund 

af ekstraarbejdet med snerydningen, men vi vil blive holdt underrettet om dette løbende. 

3-5) Iflg. Brev modtaget fra DONG adviseres der prisstigninger på ca. 9% og derfor er det 

fortsat nødvendigt at gå videre med energibesparelserne, som allerede planlagt. 

4. Nyt til og fra formanden 

4-1) Juletræsfesten for børnene forløb godt. 

4-2) Vi har ikke været opmærksom på, at råderetsreglerne er ændrede og dem vi hidtil har 

brugt er ikke længere i kraft efter forsøgsperioden er afsluttet. Der vil snarest blive givet 

meddelelse om de nugældende regler. 
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4-3) Den 30. november afholdt Organisationsbestyrelsen for Avedøre Boligselskab møde 

om den kommunale anvisningsret. De nugældende regler er arkiveret på afdelingsbestyrelsens 

kontor. 

4-4) Formanden fortsætter initiativet med indbydelse til møde med de andre bestyrelser i 

Avedøre Boligselskab. 

4-5) Kursusplanerne fra KAB samt fra BL findes i kursusmapperne og vi blive løbende 

opdateret. 

4-6) Formanden oplæste referatet fra Avedøreudvalgets møde den 9. december 2010, 

hvor Bo havde deltaget i mødet p.g.a. forfald fra formanden. Ifølge Bo er referatet ikke i 

overensstemmelse med det han har sagt og i det hele taget mangelfuldt. Derfor vil han og 

formanden tage dette op med kommunens sagsbehandler, så referatet bliver retvisende. 

4-7) Det blev bemærket, at Wasim ikke siden det konstituerende møde har været til stede 

og tilmed uden afbud. Dette er bestyrelsen enig i ikke er acceptabelt og derfor bemyndiges  

formanden til at skrive til Wasim. 

5. Til og fra udvalg. 

5-1) Ny driftschef er ansat i Avedøre Fjernvarme. 

5-2) Der pågår stadig forhandlinger om nye aftaler hvad angår fremtidige betingelser for 

byggelejepladsen Regnbuens forhold. 

6. Aktionsliste 

Aktionslisten blev gennemgået og ajourført. 

7. Evt. 

Der var ingen bemærkninger her. 

8. Godkendelse af dagens referat 

Enkelte punkter blev oplæst og resten venter på endelig godkendelse. 

9. Afsked med Torben 

Formanden takkede Torben for det store arbejde i de mange år, hvor han har været medlem af 

afdelingsbestyrelsen i Avedøre Stationsby Nord. Nu hvor Torben afgår, indtræder 1. suppleanten 

Anitta på hans plads til næste valgmøde og Leif er nu 1. suppleant til afdelingsbestyrelsen. 

Mødet sluttede ca. 22:00.  

 

 


