
Referat fra AB-møde 7. november 2011 
 

Referent: BoGrønbech Side 1 
 

Tilstede: Bitten, Bo, Celal, Johannes, Jørgen, Mogens, Leif, Per, og fra EK: Jan 

Afbud: Ingen 

Uden afbud: Ingen 

Dagsorden: 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af referat oktober 2011 
4. Nyt til og fra Ejendomskontoret.  
5. Nyt til og fra Formanden 
6. Personale i Nord – antal ansatte, lønudgifter samt arbejdsopgaver for hver 

enkelt ansat 
7. Arbejdsfordeling – kompetencer imellem KAB 
8. KABs rolle som forretningsfører 
9. Budget og regnskab, opfølgning hvert kvartal 
10. Nyt til og fra udvalg 
11. MSU 
12. Aktionsliste 
13. Evt. 
14. Godkendelse af dagens referat. 

 
Ny revideret dagsorden: 
 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden.  
3. Godkendelse af referat oktober 2011 
4. Nyt til og fra Ejendomskontoret.  
5. Genåbning af Budget 2012 
6. Nyt til og fra Formanden 
7. Bymuren 110/AVT 3 
8. Personale i Nord – antal ansatte, lønudgifter samt arbejdsopgaver for hver 

enkelt ansat 
9. Arbejdsfordeling – kompetencer imellem KAB 
10. KABs rolle som forretningsfører 
11. Budget og regnskab, opfølgning hvert kvartal 
12. Nyt til og fra udvalg 
13. MSU 
14. Aktionsliste 
15. Evt. 
16. Godkendelse af dagens referat. 

 
 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder og referent: 

Bitten bød velkommen og blev valgt som mødeleder og Bo som referent (Johannes suppleant). 

2. Godkendelse af dagsorden 
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Der blev udvidet med 2 nye punkter 

3. Godkendelse af referat oktober 2011. 

Referatet blev godkendt. 

4. Nyt til og fra Ejendomskontoret. 

Grundet arbejdet med fremstilling af nyt budget 2012 har der ikke været meget tid til øvrige 

aktiviteter udover dagligdagen på Ejendomskontoret. Således ingen nyheder fra EK. 

5) Genåbning af budget 2012 

5-1) Udover de tiltag, der blev aftalt på mødet på EK den 2/9-11, hvor det blev indstillet til 

bestyrelsens godkendelse, kom yderligere tiltag frem. 

5-2)  Bestyrelsesmedlemmerne godkender med et flertal, det nye budget. Alle forpligter 

sig til offentligt at støtte flertallets indstilling. Ingen vil stemme imod. Et enkelt medlem gav udtryk 

for, at han ville undlade at stemme for indstillingen, når det blev fremlagt på et nyt ekstraordinært 

afdelingsmøde. 

5-3) Ejendomslederen blev bemyndiget til at træffe de nødvendige foranstaltninger og han 

vil komme tilbage, når budgettet er klar til udsendelse. Under dette punkt forlod Per mødet. Der var 

en kort pause inden næste punkt. 

 6) Nyt til og fra formanden 

6-1) Bitten oplyser, at den af Repræsentskabet godkendte udtalelse nu bliver offentliggjort 

som annonce i Hvidovre Avis. Annoncen forventes at koste omkring kr.30.000,- + moms, der deles 

afdelingerne imellem. 

6-2) Formanden oplyser, at der lørdag den 12/11 laves en ”march” rundt i Avedøre 

Stationsby, her kan interesserede støtte bevarelsen af Enghøjskolen. 

6-3) Formanden oplyste at referat fra Styringsdialogmødet d. 24/8-11 findes på kontoret. 

6-4) Formanden oplyser, at referat fra Avedøreudvalgets møde d. 13/10-11 også findes 

på kontoret. I den anledning efterlyser hun deltagelse til næste møde og Johannes er udpeget til at 

deltage. 

6-5) Formanden oplyser, at den nye Bolignøgle har været grundigt drøftet på et 

fællesmøde d. 24/10 og referat herfra kommer snarest. 

6-6) Formanden oplyser, at der sammen med indlægget i Hvidovre Avis om den omtalte 

kommende budgetforhøjelse for 2012, havde været et indlæg på avisens hjemmeside bl.a. 

omfattende forholdene i MSU. Der var enighed om ikke at kommenterer læserbrevet. 

6-7) Til dato er der solgt 93 Julearrangementsbilletter og der er kun få tilbage til dem, der 

kommer først til mølle. 
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6-8) Den annoncerede særlige åbningstid for beboerne – den 1. torsdag hver måned 

nedlægges nu, da der ikke har været henvendelser i mere end 12 måneder. Samtidig med 

nedlæggelsen, oplyser formanden, at MSU også nu nedlægger den særlige åbningstid. 

Begrundelser er den samme. Det kan fortsat kommunikeres med bestyrelsen og 

bestyrelsesmedlemmerne på hjemmesiden. 

6-9)  Formanden oplyser, at et medlem af bestyrelsen selvstændigt har taget kontakt til en 

af håndværkerne, idet samme fik at vide, at hans arbejde nok i fremtiden skulle reduceres. Det har 

formanden overfor håndværkeren beklaget, idet arbejdet altid udføres efter aftale med enten 

Ejendomskontoret og/eller Materialegården. Håndværkeren er nu instrueret i, at henvise eventuelle 

fremtidige henvendelser til rette vedkommende, d.v.s. enten EK og/eller Materialegården. 

6-10) Der var en lang debat om et medlems skriverier og mailkorrespondance til både 

bestyrelsens medlemmer, samt KAB og EK. Det indstilles, at mailtrafikken mindskes og at alle 

relevante forhold drøftes i fællesskab på de indkaldte bestyrelsesmøder. På denne måde kan alle 

bestyrelsesmedlemmer får lige adgang til at forholde sig til de fremlagte ønsker, så de kan forholde 

sig til debatten på en mere ligeværdig måde, når beslutninger skal træffes. 

 6-11) Et medlem oplyste de relevante ”spilleregler” for det at være medlem af en 

arbejdende bestyrelse og især tavshedspligten blev indskærpet. Herunder også det forhold, at alle 

bestyrelsens medlemmer er forpligtet til loyalt at fremlægge bestyrelsens vedtagne beslutninger 

overfor alle relevante partner. Det er naturligvis fortsat sådan, at ethvert medlem kan oplyse 

sit/sine egne særstandpunkter, når disse er ført til referat. Bemærkningerne kan naturligvis først 

oplyses, når referatet er godkendt. 

6-12) Formanden oplyste, at Anitta p.g.a. sygdom havde trukket sig fra AB og derfor er nu 

Mogens indtrådt på den ledigblevne post.  

7) Bymuren 110/AVT 3. 

7-1) Det blev besluttet at AB og MSU flytter til Bymuren 110, når det er muligt. 

7-2) Jan, EK fik bemyndigelse til at samle de ønsker om fremtidig anvendelse af AVT-3 og 

fremkomme med anbefalinger om femtiden multianvendelse af AVT-3. 

8) Personalet i Nord – antal ansatte, lønudgifter m.v. 

Punktet blev udsat til næste ordinære møde. 

9) KABs rolle som forretningsfører 

Punktet blev udsat til næste ordinære møde. 

10) Arbejdsfordeling – kompetencer imellem KAB  

Punktet blev udsat til næste ordinære møde. 

11) Budget/regnskab, opfølgning hvert kvartal 

P.g.a. det ekstraordinære arbejde med genåbningen af Budget 2012, var det ikke muligt at følge 

op på budgettet på dette møde. Når nyt materiale er kendt bliver bestyrelsen underrettet. 
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12) Til og fra udvalg. 

12-1) Formanden oplyser, at der i fremtiden skal søges særskilt byggetilladelse, når der 

ombygges og/eller bygges til på legepladser m.v. En ny procedure er derfor iværksat. Dette styres 

af EK i samarbejde med Materialegården. 

12-2) Næstformanden oplyser, at der forventes nyt angående huslejeforholdene for 

Regnbuen på det kommende møde den 9/11-11. 

13) MSU 

Punktet blev overført til Aktionslisten. 

14) Aktionslisten. 

Aktionslistens emner blev gennemgået og ajourført. 

15) Evt. 

Der blev rejst spørgsmål om ”sikkerhed” i.f.m. de nye affaldsøer. Jan, EK arbejder med 

spørgsmålet og kommer tilbage med nyt. 

16) Godkendelse af dagens referat. 

Enkelte punkter blev læst op, og referatet udsendes snarest til godkendelse. 

 

Mødet sluttede ca. 21:10.  

 


