
Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord  

  

  
  

  

Referat AB-møde 6. november 2019  
  

  

  

Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Birthe Koefoed, Joan Henriksen, Jan 

Lenander, Jan Poulsen  

 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder   

  

Bitten bød velkommen og Jørgen blev valgt til mødeleder.   

 

2. Godkendelse af dagsorden  

  

Godkendt. 

 

3. Nyt til og fra ejendomslederen 

  

Vores hjertestarter har været i brug to gange siden sidste bestyrelsesmøde. 

 

Vi har et kæmpe rotteproblem. Der kommer flere og flere og vi sætter flere og flere fælder op. Kommunen 

har sat kamera op og vi taler sammen med kommunen i næste uge om et samlet tiltag. Pottemagerporten 

126, 128 og 130 skal rottesikres på begge sider. 

 

Ejendomskontoret skal skrive brev til beboerne, at fodring ikke er tilladt, og kan medføre opsigelse af 

lejemålet. Det er heller ikke tilladt at stille bioaffald i haver eller altaner. Rottebekæmpelsen bliver meget 

kostbar for afdelingen. 

 

Der er udstedt 73 kontrolgebyrer siden starten af parkeringsordningen og til den 3. november. I starten var 

der mest tale om, at bilerne var længere end tilladt, nu drejer det sig mest om parkering udenfor 

afmærkede P-båse. 

 

Hvidovre Gymnasium indfører også parkeringskontrol og tilbyder erhvervskøretøjer at parkere mellem 

17.00 og 07.15 mod en beskeden betaling. 

 

Der arbejdes på en ny kontrakt kommunen, således at forholdene omkring Regnbuen bringes i orden. 

 

Herunder en renoveringsaftale, der bygges en ny stald, den gamle rives ned og der bygges en ny på 

samme areal. Vi afstår vores del af stalden, hvorved Regnbuen får mulighed for at udvide kapaciteten, så 

der kan udvides med yderlig en hest og evt. en kalv.  

 

Der indkøbes en container således vi stadig har mulighed for diverse opbevaring / brug af indendørsareal 

til arbejdsbrug. Hestefolden udvides således arealet lever op til den nye hestelov. 

 

 

 



 

Hvidovre Kommune er bygherre på den nye stald og bekoster alle udgifter hertil, ligeledes fremtidige 

vedligeholdelsesudgifter. Det lejede areal til hestefold betales der husleje for, det sker ikke i dag og 

kontrakten indeksreguleres med 2 % årligt. 

 

Det har desværre vist sig nødvendigt at lukke toiletterne i vaskerierne. 

 

Ledige boliger, pr. 5. november 2019.  

8 boliger i tilbud. 

Kommunen har 0 ungdomsboliger og 1 familiebolig. 

 

4. Nyt til og fra formanden  

 

Bitten informerer om afholdte og kommende møder. Bl.a. om møde Almenboligudvalget den 5. 

september.  

 

Bitten indkalder til møde på Engvadgård mandag den 18. november kl. 17.30 vedr. vort kommende 

40 års jubilæum den 6. juni 2020. 

 

Lørdag den 25. januar 9.00 – 16.30 afholdes der seminar i Aulaen på Enghøj vedr. Avedøre 

Boligselskabs Vision. 

 

Næste AB-møde afholdes 4. december kl. 18.30. 

 

5. Evaluering af beboermøde den 11. september 2019 (budget) 

  

Udelt tilfredshed med at budgettet og parkeringsordningen blev godkendt. 
 

6. Aktionslist  

 

Blev gennemgået og ajourført. 

 

8. Indkomne forslag 

 

Intet blev bragt på bane. 

 

 

 

Referent: Johannes Pleidrup 
     

 

 


