
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Referat AB møde 1. september 2021 

Mødet afholdes i Bymuren 56 

 

 
Til stede:                                                                                                                                                      

Jan Poulsen, Johannes Pleidrup, Birthe Kofoed, Jette Dam, Joan Henriksen og Bitten Dufour 

 

Afbud:  

Jan Leander og Morten Kallehauge.  

 

Punkt 1.: Velkomst, valg af mødeleder. 

 

Bitten bød velkommen, da vi var så få behøvede vi ikke en mødeleder. 

 

Punkt 2.: Godkendelse af dagsorden.         

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

Punkt 3.: Nyt til og fra ejendomslederen.  

 

Ejendomskontoret.: 

 

Kontorpladserne udbygges med nye dobbelt skærme, men lige nu er hotline meget hængt op 

pga. KAB-flytning til nyt kontordomicil.  

 

I dag er EK igen tilbage og tilgængelig for vores beboere, på de normale tider, personlig 

henvendelse 08-09, telefontid 09-10 og ’aften åben onsdag kl. 16-18. Vi efterlever selvfølgelig de til 

en hver tid gældende regler / anbefalinger fra SSI. 

Vi laver lidt statistik over antal henvendelser, for at se om noget har ændret sig efter Corona. 

Personale: 

Sommerferien er slut, og alle folk er igen på arbejde. 

 

Igangværende / kommende aktiviteter: 

Har brugt min tid på at færdiggøre materiale til beboermødet. Skal printes torsdag / fredag og  

lørdag, omdeles mandag. 
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Ledige boliger, pr. 30. august 2021.  

Kommunen har: 1 familiebolig og 0 ungdomsbolig 

Boliger i tilbud. 0  

Ingen udsættelser siden sidste AB møde.  

Årsagen til ovenstående skyldes jo at en del af boligerne bliver taget til permanent genhusning til 

Store Hus. 

 

ETH, varmeprojekt 

På Hjemmesiden, under helhedsplanen, opdateres nyt om projektet og det anbefales at følge 

Med her.  

 

Vi vil nu igen starter op med alternative varmekilde, små radiatorer. 

 

 

Punkt 4.:Nyt til og fra formanden. 

 

Afholdte møder: 

09. august: Møde med Syd og Fiber by. 

13. august: Møde med en beboer. 

14. august: Deltog i Oasens 30-års fødselsdag. 

17. august: AGC Styregruppemøde. 

19. august: Indvielse af EL- Stander ved gymnasiet. 

19. august: Styringsdialog. 

23. august: Informationsmøde for Gørtlerporten, Energi. 

30. august: Møde med Avedøre Fjernvarme. 

31. august: Møde med borgmester. 

 

Kommende møder: 

01. september: AB møde. 

06. september: Avedøre Fjernvarme. 

08. september: Følgegruppemøde Energi. 

14. september: Møde med Fibia. 
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21. september: Beboermøde. 

29. september: Organisationsmøde. 

30. september: Repræsentantskabsmøde. 

 

En beboer ønskede at få et møde med mig, dette blev afholdt den 13. august. 

Vi talte om de forskellige problemer man kan have her i bebyggelsen, og hvordan man evt. kan 

løse dem, samtidig fik jeg gode input til husorden som vi kan bruge når vi reviderer den. 

 

Punkt 5.: Beboermøde de 21. september. 

Vi gennemgik diverse materiale til beboermødet, og fordelte de forskellige opgaver. 

 

Punkt 6.: Indkomne forslag. 

Der er kun 1 forslag til mødet, dette er beskrevet i det omdelte materiale til beboerne. 

 

Punkt 7.: Aktionslisten. 

Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 

 

Punkt 8.: Eventuelt. 

Der var intet til eventuelt. 

 

 

Referent 

Bitten Dufour 

Den 8. september 2021 

 

 

 

 

 

 

 

     


