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Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Referat AB møde 14. april 2021 

Mødet afholdes på Teams. 

 

 
Til stede:                                                                                                                                                      

Jan Poulsen, Morten Kallehauge, Jette Dam, Jan Leander, Joan Henriksen og Bitten Dufour 

 

Afbud:  

Birthe Koefoed og Johannes Pleidrup.  

 

Punkt 1.: Velkomst, valg af mødeleder. 

 

Bitten bød velkommen, vi blev enige om at vi ikke behøver en mødeleder, da vi er så få.  

 

Punkt 2.: Godkendelse af dagsorden.         

 

Dagsorden blev godkendt.  

 

Punkt 3.: Nyt til og fra ejendomslederen.  

 

Igangværende / kommende aktiviteter: 

 

ETH, Fremtidssikring af varmeanlægget: 

Bitten og Jan skal sammen med Jesper fra C&K, besigtige de første færdige boliger, i morgen kl. 

10.00 

Malergennemgang med Patrick, Jesper og Jan, mandag den 190421 kl. 08.30  

Nyhedsbrev nr. 5 er opdateret på hjemmesiden og omdeles i dag, til samtlige lejemål. 

Spørgsmål & Svar udbygges, alt efter behov. 

På Hjemmesiden, under helhedsplanen, opdateres nyt om projektet og det anbefales at følge med 

der. 

 

 

Ny p-plads v/Blytækkerporten, noget mindre interesse for udlejning af den enkelte p-plads. 

3 lejekontrakter er pt. indgået. 

Udover de 3 kontrakter forslår jeg at vi fjerne afspærringen og benytter pladsen som en alm. P-

plads og i takt med at flere kontrakter indgås, bliver der færre ledige pladser til fri benyttelse. 

 

Pladsen foran Ejendomskontoret:  

begynder nu at tage form, fortov, bænke og lidt træer er ved at være på plads. 

der er kørt jord på og kvoter / areal er klargjort til græs såning. 

vi afventer nu at spørge beboerne på vort næste beboermøde om at indkøbe et større legeredskab, 

og derefter færdiggøres pladsen til sit endelig udseende. 

 

Regnbuen:  
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opførelsen af den nye stald skrider hastigt fremad, der er nu spær og taglægning er påbegyndt. 

Der er givet tilladelse til at første salen kan udnyttes.  

 

 

Vedr. Ejendomskontoret: 

Vi holder lukket indtil videre, for personlig henvendelse. 

Vi bibeholder stadigvæk vores COVID19 tiltag, således personlig adgang på EK kun kan foregå 

ved en forudgående aftale. Vi kan kontaktes via, telefon, mail og brug af Mig og Min 

Bolig(beboerappen). 

 

Personale: 

Dorthe, vores nye kontorassistent er startet, som I ved og har været her en uge og det går rigtig 

godt. 

Per M, arbejde med ansættelse i flexjob kontrakt er påbegyndt. 

 

Punkt 4.: Nyt til og fra formanden. 

 

Afholdte møder: 

 

Den 13. marts, møde vedr. Elena. 

 

Den 22.marts, møde med Jan Poulsen, Per Kusk og Lars Laj, vedr. legeplads ved 

ejendomskontoret. 

 

Den 13. april, møde med Green City. 

 

Den 7. april, møde med energirenovering. 

 

Kommende møder: 

 

Den 14. april, møde med Margit og Henning, vedr. kommende beboermøder. 

 

Den 22. april, møde med Almenboligudvalg Hvidovre. 

 

Den 28. april, møde med energirenovering. 

 

Green City spurgte os om det er muligt at få et medlem til at deltage i en fokusgruppe de har 

oprettet, hvor de sammen kan se om ordforrådet er forståeligt m.m., i det forskellige materiale de 

sender ud til borgerne, Morten blev valgt. 

 

Punkt 5.; Valg til Avedøre fjernvarme. 

 

Johannes blev valgt, Bitten blev som suppleant. 
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Punkt 6.: Eventuelt. 

 

Jette fortalte at der er mange beboere der er meget frustreret over at kommunen har besluttet at 

der kommer en Skaterbane hvor intuitionen der brændte ned ligger, meget tæt på vores beboere, 

vi besluttede at Jan og Bitten skriver til vores borgmester omkring problemet.  

 

Bitten er blevet kontaktet af en beboer vedr. de problemer der er med vores renovering, hun 

mødes med beboeren, så vi håber at få problemerne løst. 

 

 

Referent 

Bitten Dufour 

Den 18. april 2021 

 

 

 

 

 

 

     


