
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 110   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Referat  
 
   

Afbud fra. Jørgen, Samieh, Marianne 
 

Onsdag den 3. august 2016 kl. 18.30 
                                    Mødet afholdes i Bymuren 110. 

 
Dagsorden: 
 

 
1. Velkomst, valg af mødeleder.  

Velkomst ved Bitten, Joan valgt som mødeleder. 
 

2. Valg af referent. 
Per Sørensen valgt som referent 
 

3. Godkendelse af dagsorden.  
IAB 
 

4. Nyt til og fra ejendomslederen.  
 
Ejendomskontoret, maling og nye tæpper på et af kontorene, fra den 
15-19. august. 
 
Vandaflæsning, i perioden 10-11 + 16-17. august, opsamling den 25/8. 
Rensning af tagrender, RH med lift, 4. juli til 15. august 
Rensning af tagrender, RH havesiden, med stiger, 16-31. august. 
 
Har haft møde med Kabelplus(internet – TV udbyder). Afventer tilbud.  
 
Tilbud på p-pladser ved Engvadgaard og Avedøre Tværvej nr. 15 blev 
gennemgået.  
 
Ved at flytte Galaxy legepladsen kan der skabes ml. 15-20 nye p-
pladser og sikre fri adgang af brandvejen, tilbud indhentes. 
 
Nye borde / stole til Engvadgaard, lette og vaskbare, tilbud indhentes. 
 
Ledige boliger, pr. 2. august 2016: 
5 boliger i tilbud, kommunen har 2 ungdomsboliger og 1 familiebolig.  
 
 
Spørgsmål omkring byggetid på nyt skur. 
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Den varslede byggetid er ca. 10 uger, dette skyldes dels af der først 
skal støbes et fundament og dermed indgår der en tørretid på ca. 5 
uger + leveringstid på døre på op til 8 uger. 
 
Spørgsmål omkring hjælp til at tømme skur. 
Et flertal mener ikke at vi skal bruge penge på at tømme og opbevare 
folks ejendele ved ombygning. 
 

5. Nyt til og fra formanden. 
Fælles Formandsmøde udskudt til 31/8 
 
Bofællesskab Pot 20, kommunens medarbejder har fortalt naboer at 
der flytter unge ind med rigtig dårlig baggrund. 
Det har skabt utryghed. 
Bitten har talt med naboerne. 
 

6. Budget. 
Økonomiudvalget har holdt møde, det er 3. år i træk at vi vælger at 
lægge op til at holde huslejen i ro. Dette efter anbefaling fra KAB i 
forhold til det nye kontanthjælpsloft. 
 
Langtidsplanen er stadig en udfordring som vi skal have fokus på. 
 
Bestyrelsen bakker op om det forslået budget. 
 

7. Byttecentralen. 
Etablering af byttecentralen blev drøftet, det blev besluttet at der 
afsættes 5.000 kr. til opstart.  
 

8. Nyt til og fra udvalg. 
Bitten har modtaget materiale fra Regnbuen. 
Der er et ønske fra Regnbuen om at vi deltager mere til møderne fra 
AB. 

 
9. Aktionsliste. 

Blev gennemgået og opdateret 
 

10. Evt. 
Vi skal have fundet et forslag til referent til beboermøde. Per S spørger 
nogle i netværk. 

 
 

 
Møde slut. 20.30 
  


