
Referat fra AB-møde 7. februar 2011 

 

Referent: Leif Jørgensen Side 1 

 

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

Afbud: Celal 

Uden afbud:  Wasim 

mandag den 7. februar 2011 kl. 18:30 

på Avedøre Tværvej 3 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af forrige referat. 
4. Idekatalog - Inkie 
5. Nyt til og fra Ejendomskontoret: 
6. Skimmelsvamp/Rottesikring status. 
7. KAB Helhedsplanen. 
8. Energi- og varmekonsulentydelser. 
9. Nyt til og fra Formanden. 
10. Information til beboerne – Årshjul.  
11. Nyt til og fra udvalg. 
12. Aktionsliste. 
13. Evt. 
14. Godkendelse af dagens referat. 

  

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent: 

Bitten bød velkommen, Per blev valgt som mødeleder og Leif blev valgt som referent. 

2. Godkendelse af dagsorden 
 
Der var ingen bemærkninger 
 

3. Godkendelse af forrige referat 

Rettelse i referatet fra sidste møde den 3. januar 2011. Leif var til stede ved mødet og ikke 
som anført meldt afbud. 
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4. Idekatalog – Inkie 

Hele idekataloget var som aftalt fremsendt mødets deltagere på forhånd. 

Inkie gennemgik skemaer / opsummeringen på side 7 og 8.  

Af skemaet fremgår bl.a.: 

- Anlægsudgift 
- Drift/vedligehold 
- Årlig energibesparelse 
- Salg af 1. års energibesparelser 
- Tilskud 
- Levetid 
- Rentabilitet (besparelse x levetrid / anlægsudgift. 

Idekataloget indeholder følgende forslag til energibesparelser 

- Udskiftning af tag (herunder undersøges muligheder for etablering af solceller / 
solvarme)  Bymurens tag. 

- Forskellige løsningsmodeller til opsamling og genanvendelse af regnvand i 
etageejendomme, rækkehuse og vaskerierne. 

- Udskiftning af pumper i boilerrummene. 
- Udskiftning til termostater i de enkelte lejemål. 
- Forskellig former og typer af efterisolering i etageejendomme og rækkehuse. 
- Facaderenovering af Bymuren og rækkehuse. 
- LED belysning i opgange og lamper på udendørsområdet (stier og veje). LED belysning 

er en lyskilde der er mere energivenligt med lavere watt og meget lang levetid pr. pære. 
- Salg af energibesparelser. 
- Jordvarme. 

Udskiftning til LED belysning i opgange og på udendørsområdet er en udgift der løbende  
kan afholdes indenfor driftskontoen.   

Ligeledes er udskiftning af termostater en udgift der løbende kan afholdes indenfor 
driftskontoen. 

Nogle af forslagene til energibesparelser er dyre, men som samtidig kan give nogle store 
energibesparelser, andre mindre. 

Det vil være for omfattende at gennemgå alle forslag i detaljer og det skal i den forbindelse 
nævnes at til trods for at det er en omfattende rapport stadig er et ideforslag, og at 
bestyrelsen senere på foråret skal prioritere disse. 
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5. Nyt til og fra ejendomskontoret 

Inkie Holst, projekt og miljøarbejder på ejendomskontoret, har desværre fået andet job, og 
fratræder med sidste arbejdsdag den 28. februar 2011. 

Ejendomskontorets gl. hjemmeside kører stadig. Ny hjemmeside er lige på trapperne og 
information vil blive givet så snart den er klar. Den nye hjemmeside er baseret på en ny 
teknologi og kan håndteres direkte via ejendomskontorets egne PC'er og kan således 
opdateres indenfor meget kort tid. 

Frostskaderne på asfalten er større end beregnet. Øget omkostninger til reparation må som 
tidligere nævnt derfor påregnes. Økonomien opgøres / afklares senere, når vi får mulighed 
for at få et samlet overblik. 

I Bymuren er der foretaget udvidet visuel gennemgang af loftet i forbindelse med  
tagrenovering / nyt tag. 

Registrering af hunde. Der er pt. 107 hunde og 44 katte registreret. 

Iht. vores nuværende energiaftale med EBO-consult er tallene for 2010 indrapporteret som 
aftalt.  

Informationer vedr. opslag på ledige lejemål ophører som i kender det i dag. Erstattes af 
anden ordning som er relevant for den boligsøgende.  

Der undersøgers pt. muligheder for et andet betalingssystem på vaskerierne og dermed 
nye vaskerikort, da nuværende system / kort synger på sidste vers. Nuværende kortlæser 
på Ejendomskontoret skal udskiftes er slidt op.  

Vi planlægger med en skimmelkursusdag for ejendomskontoret, hvor vi også får mulighed 
for at udtage prøver og analysere disse med det samme. 

På ejendomskontoret er der opsat en pap-container til opsamling af elsparepærer m.v. 

Som aftalt, pågå der pt. undersøgelser vedrørende Internet, TV og Telefoni, med det formål 
at undersøge mulighederne for bedre ydelser / priser for disse produkter i dag. Vi benytter i 
dag Dansk Bredbånd og TDC. Evt. ny kabling / fiberløsning og en fælles parabol løsning vil 
indgå i vore overvejelser. Et spørgeskemaundersøgelse til vore beboere, vil medvirke til at 
danne et samlet billede af evt. ønsker / krav. 

Varmemålere. Ingeniørfirmaet Henrik Larsen vil medvirke til at tilvejebringe de nødvendige 
data, til den kommende dispensationsansøgning til Hvidovre Kommune.  

6. Skimmelsvamp/Rottesikring status 

Der er uddelt pjecer til alle i bebyggelsen vedrørende rengøring og udluftning i forbindelse 
med sikring mod skimmelsvamp. 

Avedøre Nord har været en del i pressen vedrørende skimmelsvamp, bl.a. Politiken hvor 
der været 3 sager, som Ejd.kontoret har fået undersøgt grundigt og som er blevet løst 
tilfredsstillende. 
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Vi planlægger  en skimmelkursusdag for ejendomskontoret, hvor vi også får mulighed for at 
udtage prøver og analysere disse med det samme. På værktøjssiden indkøbes 2 
fugtmålere, en til beton og en til træ., forventet økonomi 8-10.000,- kr.   

Omkring Rottesikring og rottestatus er det tidligere aftalte blevet gennemført og 
bygningerne er sikret. Vores kloaksystem viser ingen tegn på problemer. 

 

7. KAB Helhedsplanen 
 
Bestyrelsens afventer det samlede KAB-Projekt for videre stillingtagning.  
 
 

8. Energi- og varmekonsulentydelser 

Særskilt aftale om energiydelser skal underskrives af formanden. Dette foretages ved først 
kommende lejlighed på ejendomskontoret.  

 

9. Nyt til og fra formanden 

Bitten har skrevet et brev til Wasim, den 30. januar, hvori bestyrelsen opfordrer ham til at 
trække sig. Wasim er blevet blevet kontaktet adskillige gange, både personligt og skriftligt 
og ingen respons er sket indtil videre.  

Bitten har været til møde sammen med Susanne og Mini fra Syd og Store Hus og følgende 
blev arrangement blev aftalt med Nord. 

Nytårskur fredag den 11. marts 2011, kl. 17. Personlig tilmelding Nytårskur fra bestyrelsen 
senest den 11. februar 2011 til Bitten 

10. Information til beboerne – Årshjul 

Jan vil komme med forslag til vort næste møde. 

11. Nyt til og fra udvalg 
 
- MSU aflyst pga. sygdom. 
- Ingen møder i Fjernvarmebestyrelsen og Regnbuen (Johannes) 
- Johannes skal til møde i Regnbuen torsdag den 12. februar 2011 

 

12. Aktionsliste 
 
Udsat til førstkommende møde 
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13. Evt. 
 
Ingen bemærkninger. 
 

14. Godkendelse af dagens referat 

Enkelte punkter blev oplæst og resten venter på endelig godkendelse. 

Mødet sluttede ca. 22:00.  

 


