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Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Referat AB møde 5. maj 2021 

Mødet afholdes i selskabslokalet 

 

 
Til stede:                                                                                                                                                      

Jan Poulsen, Morten Kallehauge, Jette Dam, Johannes Pleidrup, Birthe Koefoed og Bitten 

Dufour 

 

Afbud:  

Jan Leander og Joan Henriksen.  

 

Punkt 1.: Velkomst, valg af mødeleder. 

 

Bitten bød velkommen, og Morten blev valgt som mødeleder.  

 

Punkt 2.: Godkendelse af dagsorden.         

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

Punkt 3.: Godkendelse af sidste referat. 

 

Godkendt. 

 

Punkt 4.: Nyt til og fra ejendomslederen.  

 

Ejendomskontoret.: 

 

Det gamle alarmsystem på EK og Lageret, er udskiftet til nyt.  

Kontorpladserne udbygges med nye dobbelt skærme.  

Regnskab 2020 er hos revisor, dialog ark retur den 7. 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). 

 

Personale: 

 

Per M, arbejde med ansættelse i flexjob, kontrakt er under udarbejdelse. 

 

Igangværende / kommende aktiviteter: 

 

 



 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

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. 

Udover de 3 kontrakter, fjerner vi afspærringen og benytter pladsen som en alm. P-plads, for 

personbiler, og i takt med at flere kontrakter indgås, bliver der færre ledige pladser til fri 

benyttelse. 

 

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, hvis beboerne stemmer for vores 

forslag på næste beboermøde, og derefter færdiggøres pladsen til sit endelig udseende. 

 

Regnbuen:  

 

Status på renovering af stalden: Det går planmæssigt fremad. 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. 

 

 

Ledige boliger, pr. 04. maj 2021.  

 

2 stk. ungdomsboliger hos kommunen  

7 stk. familieboliger i lejetilbud  

0 udsat siden sidste AB møde. 

 

Møde i økonomiudvalget, forslår at dette møde erstattes med udlevering af en Budgetop-følgning 

konti 114-119, som medbringes efter behov. Vi mødes i udvalget når nødvendigt.  

 

økonomi, år til 050521, sendt til AB 060521 

 

Ok til Jans forslag fra bestyrelsen. 

 

Punkt 5.: Nyt til og fra formanden. 

 

Jeg har fået brev fra borgmesteren, hun vil gerne have et personligt møde med Jan og mig vedr. 

den kommende skaterbane her i Avedøre, hendes sekretær skriver til mig når de har en dato. 

 

Jeg har fået en mail fra en beboer vedr. deres handicappet barn, de har brug for en 

handicapvenlig bolig, lige nu bor de i Bymuren på 3. sal, og det er meget problematisk for dem. 

Jeg har svaret at de må henvende sig til KAB/kommunen, og forklare alle de problemer de har, 

da vi her i Nord ikke kan anvise en bolig. 

 

Der er lagt en ny overordnet tidsplan for varmeprojektet på hjemmesiden. 
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Jan og jeg har haft et gårdmøde med gård 3 den 1. maj 2021, da de desværre havde store 

problemer med at få varme, problemet skulle i skrivende stund, være løst. 

 

Jeg har talt med Henning KAB vedr. repræsentantskabsmøde den 31. maj 2021, det bliver udsat 

til den 30. september 2021, da vi jo skal have et beboermøde først. 

 

Vi har aftalt med Syd at vi skal have et møde med Fibia vedr. vores samarbejdsaftale, det bliver 

engang i juni måned. 

 

Afholdte møder: 

 

Den 1. maj, havde Jan og jeg gårdmøde i gård 3. 

Den 4. maj, var der møde vedr. lade stander. 

Den 5. maj, Orienteringsmøde vedr. Energifælledskabet. 

 

Kommende møder: 

 

Den 11. maj, styregruppemøde med Avedøre Green City. 

Den 17. maj, Politimøde. 

Den 18. maj, møde i Store Hus vedr. Podcast. 

Den 20. maj, møde med Energi følgegruppen. 

Den 26. maj, Organisations bestyrelsesmøde. 

 

Punkt 6.:Energi renovering.  

 

ETH, Fremtidssikring af varmeanlægget: 

 

Jan har brugt rigtig meget af sin tid på nu, manglende varme etape 1, 2 og lidt i etape 3. 

Arbejdet hele St. bededag, og lørdag morgen møde med Jesper og møde i gård 3. 

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. 

 

Punkt 6.: Aktionslisten. 

 

Udsættes til næste møde. 

 

Punkt 7.: Eventuelt. 

 

Vi aftalte at vi finder en dato på vort næste møde vedr. husorden. 

 

Referent 
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Bitten Dufour 

Den 6. maj 2021 

 

 

 

 

 

 

     


