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Referat AB-møde onsdag den 4-6-2014 

 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Mogens Juliussen, Per 
Møller Sørensen, Kirsten Widenborg, Joan Henriksen samt Jan Poulsen. 
Afbud fra Marianne Garn  
 
 
 
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 
 
Vandaflæsningen er afsluttet. 
 
Jan indkalder til markvandring 18. juni kl. 17.00. 
 
Der er pt. 6 stk. familieboliger og 0 stk. ungdomsbolig ledige.  
 
4. Nyt til og fra formanden 
 
Bitten informerer om mødet i Avedøreudvalget 22. maj. 
 
Bitten har været til møde i ”presseudvalget” 2. juni. Vi vil fremover have et fast punkt på dagsorden: 
En god historie, har vi en god historie, vil Bitten tage den med til næste pressemøde og behandles her. 
 
5. Evaluering af beboermøde 21. maj 
 
Der var til tider en ubehagelig og uforsonlig stemning under mødet. Bitten beklagede over for 
dirigenten, at ikke alle fremmødte viste demokratisk sindelag. 
 
En diskussion om, hvordan afdelingen sikrer, at husordenen overholdes og hvordan overtrædelser 
håndteres udspandt sig. Der bliver fulgt op på dette emne.  
 
Jan vil undersøge med Dong, hvordan vi sikrer, at vi får en bedre belysning i områderne bag Bymuren. 
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6. Forslag fra beboer 
 
Beboeren stillede forslag om, at der opstilles depoter med hundeposer til fri afbenyttelse. 
 
Vi er bange for, at disse depoter vil blive udsat for ”tyveri” og foreslår i stedet beboeren, at der 
laves aftale med naboer eller venner, at disse afhenter poserne på ejendomskontoret, hvis man 
ikke selv har mulighed herfor. 
 
 
7. Valg til udvalg 
 
Økonomiudvalg: BD, PMS og JP 
Byggeudvalg: Hele bestyrelsen og suppleanter 
Avedøre Fjernvarme: JP og JB 
Regnbuen: JH 
Antenneudvalg: PP, MG og Jan 
Festudvalg: BD og MG 
Tilfredshedsundersøgelse: BD og JP 
 

 
8. Nyt til og fra udvalg 
 
Intet at berette. 
 
9. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
10. Evt. 
 
Jan orienterer om de nye skure placeret ved Den ovale Plads. 
 
Kirsten spørger om, hvornår referatet fra beboermøde foreligger. Desværre har referenten været 
sygemeldt, derfor er der opstået en forsinkelse. 
 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.40. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


