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Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord  

  

  

  

  

Referat AB-møde 7. november 2018  

  

  

  

Til stede: Bitten Dufour, Johannes Pleidrup, Jørgen Bendix, Per Pedersen, Jan Lenander, 

Marianne Garn, Birthe Koefoed, Lise Hem-Hansen, Jan Poulsen  

Afbud: Joan Henriksen 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder   

  

Bitten bød velkommen og Jørgen blev valgt til mødeleder.   

  

2. Valg af referent  

  

Johannes blev valgt.  

  

3. Godkendelse af dagsorden  

  

Godkendt.  

  

4. Nyt til og fra ejendomslederen.  

  

IOpgaver, efter en kort testperiode gik ejendomskontoret i drift 5. november 2018. 

 

Nyt vaskerisystem: Miele Vision II 

I forbindelse med den nye Persondataforordning (GDPR), bliver data fra vaskerierne fremover indhentet i 

et nyt administrationssystem. Vaskerierne vil være lukket torsdag den 15. november 2018, fra kl. 8.00 til 

kl. 12.00. Første gang vaskeriet benyttes herefter skal beboerne indtaste en aktiveringskode i displayet. 

De aktuelle køb bliver knyttet til lejemålet og opkrævet via huslejen. Alle lejemål har modtaget en skrivelse 

herom. 

 

Vores hjemmeside bliver opdateret til nye standarder, som anbefalet af hostmaster. Bitten beder Jan om 

at sørge for, at der kommer huslejepriser på de enkelte lejemål på hjemmesiden. 

 

Arbejdet med de nye p-pladser ved tidligere Galaxy legeplads, er nu afsluttet. P-pladsen er taget i brug og 

har resulteret i 32 ekstra P-pladser. 

 

P-pladsen ATV 15, er i gang. Kontraktudformning er undervejs og tilmelding / tildeling af p-plads 

annonceres og sker efter først til mølle princip.    
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Bitten spørger til lydisolering af hybler. Forsøget går efter planen, fortæller Jan. 

 

5. Nyt til og fra formanden  

  

Bitten orienterede om afholdte møder siden sidst. Det drejede sig om:  

 

Energiteknisk handleplan     8. oktober 

Organisationsbestyrelsesmøde   10. oktober 

Styringsdialog    11. oktober 

Politi og kommune    22. oktober  

Green City     24. oktober  
 

Og om fremtidige:  

 

Juletræsfest     10. november 

Oasen     20. november 

Fritidsbutikken    27. november 

Visionsmøde    28. november   

  

6. Ny P-Plads – Tværvej 

  

Punktet tages op på AB-mødet i januar. 

  

7. Beboerhåndbog 

  

På given foranledning bliver tildeling og størrelse af handicap P-pladser bragt på bane. Konklusion: skal 

der ændres på disse skal det godkendes på et beboermøde.   

  

8. Husdyrhold 

  

Ejendomskontorets fremgangsmåde i forbindelse med eventuelle overtrædelser af husordenen omkring 

husdyr blev behandlet. Vi er tilfredse med ejendomskontorets behandling af sagerne. 

  

9. Aktionsliste 

  

Blev gennemgået og opdateret.  

  

10. Eventuelt  

  

Jan L. spørger hvordan man skal forholde sig, hvis man har mistanke om skimmelsvamp. Man skal 

henvende sig til Ejendomskontoret, er svaret.  

 

Birthe orienterer om bestyrelsesmøde i Regnbuen. 

  

  

  

Referent: Johannes Pleidrup      


