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Referat AB-møde onsdag 1. juni 2016 
 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Joan Henriksen, Jørgen Bendix, Marianne Garn, Per 
Pedersen, Samieh Shumar, Jan Poulsen  
Afbud: Per Møller Sørensen 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen Bendix blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
3 Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Jan har modtaget to tilbud på etablering af parkeringspladsen ved Engvadgård. Der indhentes tilbud 
på alternative løsningsmodeller, f.eks. asfaltering. 
 
Jan indhenter også tilbud på nye møbler til Engvadgård. 
 
Cykelklubben hus på Avedøre Tværvej 15 er revet ned. Grunden planeres og der sås græs. 
Træer & buske beskæres. 
 
På Bittens forespørgsel fortæller Jan, at ejendomskontoret ved større VVS, elektriker, tømrer, maler og 
rengøringopgaver vil indhente tilbud fra andre firmaer, end vores sædvanlige samarbejdspartnere for 
at sikre, vi får de bedste priser. 
 
Ejendomskontoret udsender skrivelse, der opfordrer os alle til at vise hensyn overfor naboer og 
genboer i sommervarmen med hensyn til bl.a. tæppeluftning på altaner og afspilning af musik. 
 
4. Nyt til og fra formanden. 
 
Bitten fortæller, at næste planlagte møde med kommunen, politiet og formændene er blevet aflyst. 
 
Bitten informerer om møde med kommunen og repræsentanter fra de almene boligselskaber vedr. 
kommunens ønske om at oprette deleboliger til flygtninge i almene boliger i kommunen. 
 
Der vil være Avedøreudvalgsmøde 9. juni. 
 
Der er ikke bestyrelsesmøde i juli. 
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5. Evaluering af beboermøde 
 
Beboermødet gik godt, var der enighed om, men kedeligt at der igen kun var få beboere, der dukkede 
op. 
 
6. Budget 
 
Budgetforslag skal være klart ultimo juli. 
 
7. Valg til udvalg 
 
Økonomiudvalget består af Bitten, Per Møller, Samieh og Johannes. 
 
Repræsentant i Regnbuen: Marianne.  
 
Repræsentant i Avedøre Fjernvarme: Johannes. Suppleant Per Pedersen. 
 
8. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og opdateret. 
 
9. Evt. 
 
Samieh opfordrer til at benytte sig af nogle af KAB’s og BL’s  mange kursustilbud. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.15. 
 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


