
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 110   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

 
 

 

Referat AB-møde onsdag den 5. august  2015 
 
 

 
Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Per Møller Sørensen, Per Pedersen, Jørgen Bendix, 
Marianne Garn, Kirsten Widenborg og Jan Poulsen. 
Afbud: Samieh Shumar og Joan Henriksen 
 
 
1. Velkomst, valg af mødeleder  
 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev udpeget til mødeleder.  
 
2. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
3. Nyt til og fra ejendomslederen 
 
Ejendomskontoret har sendt den første SMS via Blue Idea til de beboere, hvis mobilnumre vi har 
registreret. Den drejede sig om lukningen af vaskeriet i Blytækkerporten den 11. august. 
 
Etableringen af den nye cirkulationsledning, der skal forsyne Gørtlerporten, Pottemagerporten og 
Rebslagerporten er afsluttet. Forventes tilsluttet uge 37. Større reetablering/fliselægning efter 
gravearbejdet er nu i gang. 
 
På foranledning af NCC blev det diskuteret om der skal etableres nye gulve i toiletrummene i Bymuren 
56, 98-100, 110 og 118. En enig bestyrelse besluttede, at det skal der ikke. 
 
Vandaflæsning vil foregå mellem 17. og 26. august. 
 
Jan har udsendt budgetforslag til bestyrelsen. Budgettet gennemgås og godkendes af bestyrelsen. 
 
Regnskaberne fra køkkenrenoveringer foreligger med forretningsførers og revisors påtegninger. 
Bestyrelsen beder om, at KAB uddyber, hvad der ligger til grund for mindre forbehold fra revisor inden 
fremsendelse til kommunen. 
 
Der er iværksat udbedring af gulvet i det store lokale på Engvadgård grundet sikkerhedsmæssige 
årsager. 
 
Bitten skriver til Brian, NCC om manglende oprydning fra NCC’s medarbejdere efter endt arbejdsdag. 
Vi vil ikke acceptere, at medarbejderne efterlader redskaber og materialer der udover at være til stor 
gene for beboerne også medfører stor risiko for personskader. 
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Ledige boliger pr. d.d.  
Boliger til udlejning via kommunen: 
3 familieboliger og 4 ungdomsboliger 
Boliger til udlejning via oprykningsventelisten: 
7 familieboliger 
 
 
4. Nyt til og fra formanden. 
 
Bitten fortæller, at der vil være møde med chefen for politiet i Avedøre, Anja Høpfner og de tre 
afdelingsformænd 19. eller 26. august. 
 
Bitten orienterer om kommende møde med forretningsfører Henning Holtov, udlejningschef i KAB Finn 
Larsen, formænd og næstformænd om eventuel forlængelse af aftalen med Hvidovre Kommune om 
anvisningsretten til Avedøre Boligselskab. 
 
Bitten orienterer om kommende byggeudvalgsmøde 26. august.  
 
Bitten fortæller om positive tilbagemeldinger fra beboere om SMS-beskederne fra ejendomskontoret. 
 

5. Nyt til og fra udvalg 
 
Ikke megen aktivitet grundet sommerferie, men Jørgen har været til bestyrelsesmøde i 
Regnbuen.  
 
6. Aktionsliste 
 
Aktionslisten blev gennemgået og revideret. 
 
7. Eventuelt 
 
Intet blev bragt på bane. 
 
 
Mødet afsluttet kl. 21.35. 
 
Referent: Johannes Pleidrup 


