
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 110   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

 
 

    Avedøre den 5. oktober 2016 
 
   
 

Referat afdelingsbestyrelsesmøde 
Onsdag den 5. oktober 2016 kl. 18.30 

                                    Mødet afholdes i Bymuren 110. 
 
 

 
Dagsorden: 
 

 
1. Velkomst, valg af mødeleder. 

 
Bitten bød velkommen og Jørgen blev valgt som mødeleder. 
 

2. Valg af referent. 
 
Per M blev valgt 
 

3. Godkendelse af dagsorden.  
 
Godkendt 
 

4. Nyt til og fra ejendomslederen. 
 
Personale, MUS er planlagt, finder sted i uge 42 og 43. 

5, 6, og 7. oktober besøg af byggeskadefonden som gennemgår vores 
helhedsplansarbejder. 

Ny stol til Engvadgaard medbragt / fremvist, bord fremskaffes til beslutning 
for samlet indkøb af nye borde & stole.   

Ledige boliger: 1 hos kommunen, 3 i tilbud. 
 

Der efterlyses opslag til opgangene, EK kommer med et forslag.. 
 
 

5. Nyt til og fra formanden. 
 
Formandskab deltog i budgetmøde i Syd og fik noget materiale som vi kan 
overveje om vi vil benytte. 



 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 110   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

 
Formand har deltaget i gårdmøde. Der har været nogle problemer m.h.t. 
større børn larmer/støjer meget, alle var enige om at børn kan være meget 
højrøstede når de leger, det skal der være plads til, bare de ikke er 
voldelige, eller udøver hærværk, skal alle have lov til at være i gården. 
  
Gården er kommet rigtig godt op at kører på andre områder. 
 
Deltog i organisationsbestyrelsesmøde 26/9 om budget. Efterfølgende har 
der været afholdt formandsmøde mellem de 3 afdelinger. 
 
Har deltaget i visionsmøde med KAB for formænd. 
Arbejdsgrupperne bliver indkaldt senere, der ligger allerede en del ideer om 
udvikling af området. Bestyrelsen bliver inddraget i det kommende arbejde. 
 
Kommende møder i Avedøreudvalget og styringsdialog med kommunen. 
 
26. november afholder bestyrelsen den årlige julefest, billetprisen sættes til 
50 kr. 
 

6. Evaluering af beboermøde (budget). 
 
Drøftelse af mødet, der var små ting vi skal være opmærksom på til næste 
gang. 
Talerstol og mikrofon skal benyttes. 
Lokalet er ikke optimalt, da det ikke er handicapvenligt, bestyrelsen skal 
undersøge mulighederne for andre lokaler. 
 
Vi har efterfølgende modtaget en henvendelse fra en beboer omkring 
varmemålere. 
Bestyrelsen drøftede henvendelsen. 
Bestyrelsen kontakter KAB jura for at få lukket denne sag. 
  

7. Udskiftning af vandmålere. 
 
Opgaverne er blevet udbudt. 
Tilbud er kommet ind, de gennemgås de næste dage af EK sammen med 
KAB og rådgivere. 
 

8. á conto varme. 
 
Drøftelse omkring hvordan á conto bliver fastlagt. 
Beboerne ændrer på deres beløb sådan at nogle betaler mere end 
nødvendigt, andre har sat den ned, og de vil derfor modtage en 
efterregning. 
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Det blev besluttet at á conto skal ensrettes så vi ikke fremover har beboer 
der skal betale en ekstra regning. EK kontakter KAB energi og får sat 
ændringerne i gang. 
 

9. Opdatering - Byttecentralen. 
 
Opstarten har været en succes, men der er en udfordring omkring trappen. 
Desuden vil en del beboer gerne have flyttet centralen ind i byen. 
 
Bestyrelsen besluttede derfor at byttecentralen flyttes til lokalerne ved 
Bymuren 110, og AB flytter til Bymuren 56. 
 

10. Nyt til og fra udvalg. 
 
Johannes er blevet valgt som formand for Avedøre Fjernvarme. 
Per P er indtrådt som suppleant. 
 
Marianne har været på Regnbuen på rundvisning. 
Mange af de ansatte nærmer sig jubilæum, så meget af tiden går med det. 
 

11. Aktionsliste. 
 
Revideret  
 

12. Evt. 
Referat fra afdelingsmøde den 9. maj. Vi skal vi have undersøgt økonomien 
omkring isolering af de nye flugtudgange. 

 
 
Mødet sluttede kl. 21.15 

 
 
 

 
   


