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Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Referat AB møde 3. juni 2021 

Mødet afholdes i selskabslokalet 

 

 
Til stede:                                                                                                                                                      

Jan Poulsen, Jette Dam, Birthe Koefoed, Jan Leander og Bitten Dufour 

 

Afbud:  

Morten Kallehauge, Johannes Pleidrup og Joan Henriksen.  

 

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.: Godkendelse af sidste referat. 

 

Godkendt., dette punkt vil fremover udgå af dagsorden, da vi godkender det på mail, så det kan 

komme på vores hjemmeside. 

 

Punkt 4.: Nyt til og fra ejendomslederen.  

 

Ejendomskontoret.: 

 

Ejendomskontoret: 

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

KAB flytning til nyt kontordomicil. 

Regnskab 2020 er revideret, og behandlet / godkendt på OB mødet i maj. 

Regnskab 2020 & Budget 2022 på beboermøde, 21 sep. 2021, lokale og dirigent er på plads.  

 

 

EK, holder lukket indtil videre, for personlig henvendelse. 

Vi bibeholder stadigvæk vores COVID19 tiltag, således personlig adgang på EK kun kan foregå 

ved en forudgående aftale. Vi kan kontaktes via, telefon, mail og brug af Mig og Min 

Bolig(beboerappen). 

 

Men pr 01/09-21 åbner EK igen for personlig henvendelse, og vi beholder ’de gamle kendte’  

tider,’ mht. 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. 
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Personale: 

Per M, er ansat i flexjob, 15 timer pr. uge. 

Igangværende / kommende aktiviteter: 

 

Ny p-plads v/Blytækkerporten, noget mindre interesse for udlejning af den enkelte p-plads. 

3 lejekontrakter er pt. indgået. Beboerne mangler dog at bestille nummerskilte. Der er ikke 

megen interesse og måske skulle vi informere via SMS til beboerne, om at der er mulighed for at 

få en plads til din ’håndværker-bil’, efter først til mølle-princippet. 

 

Pladsen foran Ejendomskontoret:  

begynder nu at tage form, fortov, bænke og lidt træer er ved at være på plads. 

der er kørt jord på og kvoter / areal er klargjort til græs såning. 

vi afventer nu evt. indkøb / anskaffelse af et (større legeredskab), punktet kommer på 

dagsordenen den 21. sep. På beboermødet, hvorefter endelig stillingtagen til pladsen er kendt. 

 

Regnbuen:  

Status på renovering af stalden: Det går planmæssigt fremad. Stillads på vores side er fjernet og 

Byggefirmaet forventer at aflevere ca. midt i august.  

Med hensyn til udnyttelse af 1. sal. har arkitekten på vegne af os søgt om en principiel tilladelse, 

og vi venter på svar fra Hvidovre kommune. 

 

Opførelsen af den nye stald skrider hastigt fremad, der er nu spær og taglægning er påbegyndt. 

Der er givet tilladelse til at første salen kan udnyttes.  

 

Engblomster langs Tværvej (oprindelig Vild med vilje) overføres til aktivitetslisten. 

Så sker det langt om længe, vilde blomster langs Tværvej som har været på aktivitetslisten i nogle 

år efterhånden. 

Græstørven skal afskrælles og køres væk. Den samlede udgift hertil er ca. 25.000 kroner for 

vognmand, deponering og jordprøver. Penge vi reelt har svært ved at se hvad vi får for dem. 

Vi beholder jorden og anlægger nogle små bløde bakker ved Engvadgård samt bruger de mange 

natursten der ligger ved indkørslen til Engvadgård. For de samme 25.000 kr. får vi så et pænere 

område ved Engvadgård. 

 

Avedøre Boligselskab - Ræven/Ungekontakten - fortsat anvendelse af lejemål - 2019-2021 

Organisationsbestyrelsen har på mødet den 26. september 2018 besluttet, at lade anvendelsen af 

lejemålet for ”Ungekontakten” fortsætte i yderligere 3 år – til udgangen af 2021 – hvorefter der 

igen foretages evaluering. 
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Vi drøfter fornyelse af anvendelsen af Ungekontakten, som vi havde under observation for at se 

hvordan det ville gå, der er nu gået 3 år og jeg må sige vi har intet der taler for at denne aftale 

ikke bare skulle fortsætte, og gerne uden tidsbegrænsning.  

Bestyrelsen besluttede at Ungekontakten fortsætter, nu uden tidsbegrænsning.  

 

Afregning af interimsvarme: 

Reb 80 B, flyttede ind 01/04-21, etape 2. 

Periode 8/3 – 09/4. 

 

BSF, vedr. badeværelsesgulve i Bymuren: 

Besigtigelse d.d. med BSF, entreprenører, rådgivere og advokater. 

Arbejdet fortsættes på teams. 

 

Ledige boliger, pr. 04. maj 2021.  

Kommunen har: 2 familieboliger og 3 ungdomsboliger 

Boliger i tilbud. 9 familieboliger. 

Ingen udsættelser siden sidste AB møde.  

 

Punkt 5.:Nyt til og fra formanden. 

 

Afholdte møder: 

11. maj: Styregruppemøde i AGC. 

17. maj: Politimøde. 

18. maj: Podcast møde. 

26. maj: OB møde. 

 

Kommende møder: 

07. juni: Møde med Syd. 

10. juni: Gør Avedøre grøn, mødet blev aflyst. 

14. juni: Styregruppemøde AGC. 

16. juni: Følgegruppemøde Energi. 
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Vi skrev brev til borgmester Helle Adelborg den 20. april vedr. skaterbane, hun svarede den 4. 

maj at hun gerne ville afholde et møde med, hendes sekretær ville skrive til mig for en mødedato, 

dette er ikke sket, så jeg skriver igen for et mødetidspunkt. 

 

Jeg har fået et udkast til ny gavepolitik af John i Syd, fra Ballerup Boligselskab, dette bliver taget 

op i OB. 

Vi havde møde med politiet, der er meget stille herude i byen, så vi besluttede at vi fremover kun 

afholder 2 møder om året. Skulle der ske noget akut, vil vi afholde et møde på Teams. 

På vores OB møde den 26. maj besluttede vi at godkende Kommissorium for Podcast, Malene fra 

Store Hus blev valgt som tovholder. 

Vedr.: Byttecentralen besluttede vi at opstarte igen den 1. september, vi efterlever naturligvis de 

til enhver tid gældende regler/anbefalinger fra SSI. 

På vort byggemøde den 16. juni besluttede vi at udsende et nyhedsbrev til vores beboere i uge 25, 

vi besluttede også at vi nu fremover kan afholde informationsmøder vedr.: Energiplanen når vi 

udsender 3 mdr. varsling. Vi starter først med Gørtlerporten de 23. august, da vi ikke kunne få 

lokalet før i gymnasiet pga. ferie. 

 

Pkt. 6:Energi renovering: 

ETH, Fremtidssikring af varmeanlægget: 

Fortæl list om status: Det bruger Jan meget af sin tid på nu, manglende varme etape 1, 2 og lidt i 

etape 3.  

Arbejde hele St. bededag, og lørdag morgen møde med Jesper og møde i gård 3, over middag.  

Bitten og Jan skal sammen med Jesper fra C&K, besigtige de første færdige boliger, i morgen kl. 

10.00 

Malergennemgang med Patrick, Jesper og Jan, mandag den 190421 kl. 08.30  

Nyhedsbrev nr. 5 er opdateret på hjemmesiden og omdeles i dag, til samtlige lejemål. 

Spørgsmål & Svar udbygges, alt efter behov. 

 

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

der. 

 

Pkt. 7: Husorden dato for møde. 

 

Vi besluttede at afholde møde søndag den 29. august. 

 

Punkt 8: Podcast. 

Jan Leander blev valgt til at deltage i møderne. 
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Punkt 9: Aktionslisten. 

 

Aktionslisten blev gennemgået og tilrettet. 

 

Punkt 10: Eventuelt. 

 

Der var intet til eventuelt. 

 

Referent 

Bitten Dufour 

Den 17. juni 2021 

 

 

 

 

 

 

 

     


