
 

 

TIL: Afdelingsbestyrelsen.        
                                                                                                               Avedøre d. 6-3-2022 
                                              
 
                                                       Referat fra AB-mødet 

                                    Tirsdag d. 8-2-2022 kl. 18.30 
                                   Mødet afholdt i Bymuren 56 
 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1:   Velkomst valg af mødeleder. 
2:   Godkendelse af dagsorden.  
3:   Nyt til og fra ejendomsleder. 
4:   Nyt til og fra formanden. 
5:   Grøn ambassadør i Avedøre City. 
6:   Orientering om Renovering Energi 
7:   Håndtering af Facebook 
8:   Husorden mødedato. 
9:   Aktionslisten 

          10:   eventuelt. 
             
 
Tilstede:  Jan Poulsen, Bitten, Lea, Bo og Birthe 
Afbud Johannes, Jette og Morten. Uden afbud Joan 
 
 
Punkt 1:   Lea blev valgt til mødeleder. 
Punkt 2:   Dagsorden blev godkendt. 
Punkt 3:   Nyt fra ejendomsleder Jan Poulsen. 
 
Ejendomskontoret: 
 
Restriktionerne er jo nu ophævet pr. 1. feb. men vi holder fast i de gode vaner, vi har tillagt 
os i Corona tiden + maks. 2 personer på EK, ad gangen 
 
Personale: 
 
Ny mand på MG, Morten 36 år, startede 1. feb. 2022. 
Corona er kommet til EK, lige nu er der 3 medarbejder der har haft Corona, og ingen der har det i 
skrivende stund. 
 
Igangværende/kommende aktiviteter 
Varmeregnskabet godkendt. 
 
Skibet bestilt 230921, legeplads ved EK 
byggetilladelse fra Hvidovre Kommune er nu i hus, med krav om jordprøver når faldunderlaget 
fjernes om mange år. Forventet opstart i uge 14 2022. 
 
Rensning af tagrender er udført af eksternt firma. 
Endelig rapport afventes. 
 
Gennemgået vores brønde og monteret diverse stiger (79 stk.) + 5 årlig service - gennemsyns- 
aftale (Arbejdstilsynet) 
 



 

 

Fibia beboerinformation er udarbejdet og omdelt til samtlige lejemål i Nord, den 26012022, og 
ligeledes opdateret hjemmesiden, godt at vide TV & internet 
 
Undersøgelse af diverse afklaringer, til brug for Fibia netværk påbegyndt og endelig plan udar- 
bejdes. Vi påbegynder fibernetværket i Nord indenfor kort tid. 
 
Ledige boliger pr. 27. januar 2022: 
Kommunen har 0 familieboliger og 0 ungdomsboliger. 
Boliger i tilbud. Kun 2 familieboliger. 
Ingen udsættelser siden sidste AB møde 
 
Punkt 4: Fra Formanden: 
 
Afholdte møder: 
 
18. januar. Møde med de 2 andre formænd i vision (teams). 
20. januar. Følgegruppemøde – energi. 
1. februar.  Ekstraordinært OB møde på teams. 
  
Nye møder: 
 
21. februar.  Møde vedr. lade stander i Syd. (Bitten og Morten). 
28. februar.  Følgegruppemøde energi 
 
Johannes er nu kun i AB og OB, fjernvarme og energi er væk. Nye er Bitten medlem, Morten 
Suppleant 
 
Orientering OB: 
Møde om hvordan situationen er i syd. Det blev understreget at det kører godt i Nord. 
 
Fastelavn:  Flyttes til april/maj. 
Byttecentralen er fortsat lukket. 
 
 
Punkt: 5 Lea blev valgt til grøn ambassadør i Avedøre Green City. 
 
 
Punkt 6:   Orientering om Renovering Energi 
 
Vi afslutter de sidste rækkehuse i april måned og påbegynder så arbejdet i Bymuren. 
Således har Bymuren medtaget 3 mdr. varsling 
Købsaftalen med CASI vedr. levering af varmemålere er nu på plads. 
Bymuren, de boliger der har dør ud til ‘parksiden’ skal vælge radiatorplacering, senest 24 feb. 
 
Herunder fortsættes med ombygning af boilerrummene, i Bymuren 32 og 62. 
 
Serviceaftale for Bymuren 92, på BWT blødgøringsanlæg er nu på plads. 
 
På hjemmesiden, under helhedsplanen, opdateres nyt om projektet og det anbefales at følge med 
der. 
 
 
Punkt 7: Tages op på mødet sammen med husorden. 
 
 
Punkt 8:  Mødedato for husorden 20-3-2022. 
 



 

 

 
Opdateret aktionsliste sendt til AB d. 14-2-2022. 
 
Punkt 10:  Der er beboermøde 17-5-2022. 
 
Referent  
Birthe 
 
6. marts 2022 


