
Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord  

  

  
  

  

Referat AB-møde 8. januar 2020  
  

  

  

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

Afbud: Jørgen Bendix 

Fraværende: Jan Lenander 

 

1. Velkomst, valg af mødeleder   

  

Bitten bød velkommen og Birthe blev valgt til mødeleder.   

 

2. Godkendelse af dagsorden  

  

Godkendt. 

 

3. Nyt til og fra ejendomslederen 

  

Syd har fået ny ejendomsleder, John Petersen, pr. 2. januar 2020. Jan er med på sidelinjen den første tid.  

 

Rotteproblemet eksisterer desværre stadig. Vi arbejder på en løsning sammen med kommunen. 

 

Jan informerer om muligheden for Indkøb af fællesstrøm til billigere pris end for nuværende. Tages op på 

førstkommende AB-møde. 

 

På jungletrommerne har der været mishagsytringer om, at beboer-app’en ikke fungerer upåklageligt. Jan 

har ikke modtaget informationer, der bekræfter dette.  

 

I 2019 er der udstedt 136 P-afgifter. 

Skiltning i Blytækkerporten er nu på plads fra kommunens side af. 

Vi ’kopierer’ løsningen til Gørtlerporten og Pottemagerporten. 

Siden 2017 har vi etableret 61 ekstra P-Pladser samt 13 P-Pladser til biler over 5 meter. 

 

Vi har udarbejdet forslag til ny lejekontrakt med Hvidovre Kommune om Regnbuen. Forventes 

underskrevet ultimo januar. 

 

Ledige boliger, pr. 02. januar 2020.  

4 boliger i tilbud 

3 boliger hos kommunen  

 

4. Nyt til og fra formanden  

 

Bitten informerer om afholdte og kommende møder og minder om, at der lørdag den 25. januar 9.00 – 

16.30 afholdes seminar i Aulaen på Enghøj vedr. Avedøre Boligselskabs Vision. 

 

 



 

 

 

Næste AB-møde afholdes 5. februar kl. 18.30. 

 

6. P-Pladser 

  

Bitten foreslår, at vi indretter 3 specifikke parkeringspladser til parkering af køretøjer mellem 5 og 5,5 

meter. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget, der stilles på førstkommende beboermøde.  

 

Der var i bestyrelsen enighed om, at afdelingen snarligt skal tage stilling til, hvordan vi skal forholde os til 

el-standere til el-biler. 
 

6. Aktionsliste  

 

Blev gennemgået og ajourført. 

 

8. Indkomne forslag 

 

Intet blev bragt på bane. 

 

 

 

Referent: Johannes Pleidrup 
     

 

 


