
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Til: 
 Afdelingsbestyrelsen  
 

    Avedøre den 24. november 2021 
   
 

Referat fra AB-mødet 
onsdag den 3. november 2021 kl. 18.30 

              Mødet afholdet blev afholdt i Bymuren 56 
 

 
Dagsorden: 

 
1. Velkomst, valg af mødeleder. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Nyt til og fra ejendomslederen. 
4. Nyt til og fra formanden. 
5. Orientering om Renovering Energi. 
6. Forhandlinger vedr. Internet. 
7. Klage fra beboer. 
8. Aktionslisten. 
9. Eventuelt. 

 
Der vil blive serveret sandwich.  
 

Før mødet tog vi afsked med Jan L., som fraflytter NORD. Formanden takkede for samar-
bejdet i bestyrelsen og i konsekvens heraf er Joan nu indtrådt i bestyrelsen og Bo er første 
suppleant. 
 
Tilstede var: Jan (EL), Bitten, Johannes, Joan, Lea og Bo. 
Ikke tilstede: Birthe (afbud). 
 
Ad 1) Formanden foreslog Lea som dirigent og Bo som referent. 
 
Ad 2) Dagsorden godkendt. 
 
Ad 3) Nyt fra ejemdomslederen: 
 

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 har lavet lidt statistik over antal henvendelser, baseret på 4 medarbejdere, viser 
følgende: 
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dato: tlf. mails personlig beboerapp  

0410-0810 84 81 70  21 
1110-1510 98 89 97  12 
1810-2210 62      53 72  16 
2510-2910 94      81 109  20 
0111-0311 77      59  66   7 

 
Personale: 
MUS er planlagt af afholdes denne måned. 
 

Iht. ny ferielov, skal restferie være afhold inden 311221. Restferie afvikles. 
Jan holder ferie fra 17 dec. – 3. jan 2022, kun afbrudt af årsafslutningen. 
Varmeprojektet holder juleferie i samme perioden. 
 
Igangværende / kommende aktiviteter: 
’Skibet’ bestilt 230921, legeplads ved EK 
Ny internet baseret ringeklokke på EK, installation påbegyndes 111121. 
 

Ledige boliger, pr. 2. november 2021.  
Kommunen har: 2 boliger. 
Boliger i tilbud. 7  
Ingen udsættelser siden sidste AB møde.  
 
ETH, varmeprojekt 
 

• Leveret blødgøringsanlæg til boilerrum 32-62. 

• 25. november informationsmøde for beboerne i Blytækkerporten, omdeles den 11.    
   nov. 

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

 
Ad 4) Nyt fra formanden. 
 
Afholdte møder: 
 
04/10 – KAB formandsmøde 
06/10 – AB-møde 
12/10 – Møde med beboer 
12/10 – AGC Styregruppemøde 
28/10 – Haveforeningen OASEN generalforsamling 
29/10 – Møde med SYD vedrørende Fibia 
03/11 – Energimøde 
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Formanden orienterede om mødernes afholdelse, hvilket blev taget til efterretning. 
 
Nye møder: 
 
03/11 – AB-møde 
15/11 – Politi møde 
25/11 -  Infomøde i Blytækkerporten 
30/11 – Fjernvarmemøde. 
 
Ad 5) Orientering om Renovering og Energi. 

Jan orienterede om projektet, herunder tidligere leveranceproblematikker og arbejdet i de 
kommende etaper. Anbefalede at følge med på hjemmesidens, hvor fremdriften kan følges. 
 
Ad 6)            Forhandlinger om Internet. 
  
Jan orienterede: Efter flere møder / tilbud fra andre internetudbydere, er vi fortsat med vores 
nuv. aftale med Fibia: 
 

• Første step er en underskrift af en allonge på den eksisterende aftale, der giver beboerne 
der benytter Fibia, bedre priser.  

• Næste step er en opgradering af nuv. netværk, som jo blev etableret i 2000, til et nyt 
fiberbaseret netværk som Fibia tilbyder os, da vi jo ikke ejer vores netværk. Vi afventer 
således kontraktudkast hvor det nye netværk og de tilhørende komponenter, samt priser 
på de enkelte ydelser fremgår. 

• Fibia priser, allonge og nyt netværk, medbragt og udleveret på mødet.  

 
Ad 7)             Klage fra beboer. 
 
Formanden orienterede om klagens indhold og Hvidovre Kommunes svar. Formanden og 
Johannes udfærdiger svr til pågældende beboer. 
 
Ad 8)              Aktionslisten. 
 
Blev ajourført. 
 
Ad 9)              Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 
 
Referent:        Bo 

 
 

   


