
Referat AB-møde 3. Okt.2011 

 

Tilstede: Bitten, Bo, Celal, Per, Leif, Johannes, Jørgen, Mogens og Anitta, fra ejendomskontoret. 

Jan Poulsen. 

 

Dagsorden: 

  

1. Velkomst og Valg af mødeleder og referent. 

2. Godkendelse af dagsordenen. 

3. Evaluering af afdelingsmødet. 

4. Nyt til og fra ejendomskontoret. 

5. Nyt til og fra formanden. 

6. Nyt til og fra udvalg. 

7. Aktionsliste. 

8 evt. 

9 godkendelse af dagens referat. 

  

Pkt.1  

Bitten bød velkommen, Bitten vælges som mødeleder og Anitta som referent.  

 

Pkt.2  

Dagsordenen blev godkendt.  

 

Pkt.3  

 

Beboermødet rettes til afdelingsmødet af 19-9-2011. 

 

Referatet skal være udsendt senest 4 uger efter mødet, og referatet fra august og september skal 

godkendes på næste bestyrelsesmøde i nov. 2011. 

 

Vi skal blive bedre til at udvise en fælles holdning overfor beboerne i fremtiden, det var trist men 

forståeligt at beboerne nedstemte budgettet, men ingen beboere kom med forslag om hvordan vi 

kunne undgå disse stigninger, så derfor sendte vi budgettet til videre behandling. 

 

Vi taler om at flytte afdelingsbestyrelsen og MSU ned i nr. 110 igen, så vi kan leje Avedøre tvær-

vej ud og få lidt husleje hjem på den måde. Der er flere der har meldt sig som interesserede for at 

udleje Avedøre tværvej 3.bl.a. Martin som er brolægger for Avedøre boligselskab. han havde ud-

trykt et ønske om at bruge det til sine forretningsforbindelser,  

 

Pkt. 4 Nyt til og fra ejendomskontoret. 

 

 Personale 

 Thomas, ung mand 22 år, fra KTS i praktik uge 40 og 41.  

 Der udestår stadig ansættelse af en elev (ejendomsservicetekniker) evt. via oplæg / møde 

på KTS Glostrup.  

 

Orientering 

 

 Ræven, afleveringsforretning i fredags den 30. september, efter 5 mdr. lukning efter vand-

skade, åbner i dag.   
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 TV & internet, tilbud fra TDC, Stofa og DB via vores eksterne konsulent. Spørgsmålet er 

nu om vi skal komme videre, og indlede næste runde med en forhandlingssnak, evt. omfat-

tende hele byen(Store Hus og Syd). Jeg vil selvfølgelig anbefale det med henblik på at få 

en god dialog og nogle gode priser.   

 BN Produkter er ude af køkkeneventyret og er startet op igen bl.a. med deres bademøbler, 

har bestilt et standard skab inkl. vask, i ny og forbedret kvalitet der skulle kunne modstå 

vand. Planlægger at besøge dem i denne måned.  

 Nuværende standard komfurer bør måske udskiftes til induktion(noget dyre i anskaffelse 

men billigere i strømforbrug) Er det en valgmulighed vore beboere skal have? 

 Det videre arbejde med dørtelefoni, hvordan ser I det? 

 Regnbuen, efter modtaget kontraktforslag udestår en intern behandling i KAB regi, hvoref-

ter kontrakten afklares med Hvidovre Kommune. 

 Tilbud vedr. ændring af varmanlæg i vore boilerrum, forslag og ideer i samarbejde med 

Energiområdet i KAB og Allan V.    

 Dispensationsansøgning vedr. varmemålere givet frem til juli 2014, pt. samarbejder Nord / 

Syd om et fælles udbud, inkl. rådgiver for fjernaflæst vand og varme. KAB byggesupport 

har allokeret en person.. 

 Fugt og skimmelsager i kraftig stigning / fokusområde (vi bruger tid og penge på diverse 

analyser /tests).   

Information siden sidst via mail, inden dette AB møde: 

 

Kalender: 

 

 29. maj 2012, afdelingsmøde regnskab 2011, på Avedøre Skole (festlokalet) 

 

  

Vi snakker om at sløjfe Køle/fryseskabe sammen med komfur fra boligen for at spare penge på 

huslejeforhøjelser, så den bliver nede i sundt niveau for alle. 

Der snakkes Tv/internet for at øge konkurrencen, især tv er på listen over ønsker for at få billige-

re.. 

Rottesikring fortsætter, affaldsprojektet fortsætter med at sætte nye affaldscontainere op. 

Vi mødes i bymuren 110/56 den 10-10-2011 kl. 18 for at bese lokalerne med henblik på at flytte 

tilbage. 

  

Pkt. 5  

Nyt til og fra formanden: Bitten fortæller om nogle beboernes reaktion på nogle af os fra bestyrel-

ses reaktion ved afdelingsmødet den 19-9-2011.  

  

Pkt. 6.  

Nyt til og fra udvalg. 

 

Der er årsmøde for kontaktpersoner i MSU 4-10-2011, der blev fremsat ønske om at sætte MSU på 

vores aktivitetsliste.  

Johannes fortæller, på generalforsamlingen i Avedøre Fjernvarmeværk 28. september er Steen Jør-

gensen blevet valgt til formand for bestyrelsen, mens Johannes blev næstformand. 

Der er intet nyt fra regnbuen. 

 

Pkt.7  

Aktionslisten blev opdateret.  
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Pkt.8  

Evt. 

Intet. 

  

Pkt. 9 

Godkendelse af dagens referat. 

Referatet bliver sendt rundt til medlemmerne, som godkender/retter/kommenterer, og herefter sæt-

tes det på hjemmesiden. 

  

  

  

  

  

  

  


