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Referat AB-møde onsdag 1. februar 2017 
 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Joan Henriksen, Marianne Garn, Per Pedersen, Samieh 
Shumar, Jan Poulsen  
Afbud: Jørgen Bendix, 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Joan blev valgt til mødeleder.  
 
2. Valg af referent 
 
Johannes blev valgt. 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
 
OK 
 
4. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Uddannelse / kursus i nye KAB systemer herunder bl.a. Unik 4, påbegyndes frem mod sommerferien 
og forventes klar medio november 2017.  
 
Lis går på efterløn, ansættelse af kontorassistent pågår. 
 
Når dette er på plads vil ansættelse af elev i Avedøre Boligselskab blive påbegyndt. 
 
På Engvadgård er der etableret handicapvenlig stolelift. Der indkøbes nye stole og borde efter aftale 
med afdelingsbestyrelsen. 
 
Der udarbejdes spørgeskema til beboerne i forbindelse med 1 årsgennemgangen af helhedsplanen. 
 
Jan orienterer om droneoptagelser af Bymurens tag til 1 årsgennemgangen. 
 
Jan informerer om status på udskiftningen af vandmålere. 
 
Til kommende møde vil Jan informere om forsøget med isolering af nødudgange. 
 
Ledige boliger: 1 familiebolig, 1 ungdomsboliger. 4 i tilbud. 
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5. Nyt til og fra formanden. 
 
Da Per Møller er trådt ud af bestyrelsen og organisationsbestyrelsen vil Marianne Garn blive indkaldt til 
organisationsbestyrelsen, såfremt der indkaldes til møde før et nyt medlem til organisationsbestyrelsen 
er valgt på førstkommende repræsentantskabsmøde. 
 
Bitten, Jan og Johannes har besøgt motorcykelklubben på Tværvej. Det var en særdeles positiv 
oplevelse. 
 
Vi afventer Landsbyggefondens godkendelse af regnskabet i forbindelse med helhedsplanen, så vi kan 
fremsende det til kommunen. 
 
Der afholdes fastelavnsfest 26. februar. 
 
6. Parkeringsvagter 
 
Der var en heftig debat om eventuel brug af parkeringsvagter i afdelingen og emnet vil blive drøftet 
igen på næste møde. Til dette møde vil Jan medbringe oversigt over, hvor mange ”ekstra” p-pladser vi 
kan etablere ved opstregning osv. Jan vil samtidig have undersøgt efter hvilke kriterier, vi eventuelt 
kan lave en aftale med P-selskab. En sådan aftale skal naturligvis godkendes af beboerne på et 
afdelingsmøde. 
 
7. Evt. 
 
Intet blev bragt op 
 
 
Mødet afsluttet kl. 20.45. 
 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


