
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Til: 

 Afdelingsbestyrelsen  
 

    Avedøre den 3. marts 2022 
 
   
 

Referat fra AB-mødet 
onsdag den 2. marts 2022 kl. 18.30 

              Mødet blev afholdt i Bymuren 56 
 
 

 
Dagsorden: 
 

 
1. Velkomst, valg af mødeleder. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af dagsorden. 
4. Nyt til og fra ejendomslederen. 
5. Nyt til og fra formanden. 
6. Orientering om Renovering Energi. 
7. Aktionslisten. 
8. Eventuelt. 

 
 

Tilstede var: Jan Poulsen, Bitten, Birthe, Lea, Bo, Jette, Morten og Joan.  
 
Ad 1)  Morten blev valgt som mødeleder.  
 
Ad 2)  Bitten blev valgt som referent. 
 
Ad 3) Dagsorden blev godkendt. 
 
Ad 4) Nyt fra ejendomslederen, 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 ved personlig betjening. 
 
Personale: 
Corona’en er kommet til EK, lige nu 4 stk. der har haft det og ingen der har det i skrivende 
stund. 
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Igangværende / kommende aktiviteter: 
Varmeregnskabet er godkendt, trykt og kuverteret, afhentes i fredags på trykkeri og omdelt i 
mandags. Penge retur 010322, betaling 010422. 
Undersøgelser af diverse afklaringer, til brug for Fibia netværk påbegyndt og endelig plan 
udarbejdes. Vi påbegynder fibernetværket i Nord, med indledende møde i kommende uge. 
Endelig planlægning af nødvendig byggeplads pågår samt etablering af krydsfelt. 
Antenneanlægget er under opdatering. EK, 2 vaskerier og pavillonen, afventer feedback fra 
CASI Technology 
 
Roomalyser anskaffet 20 stk. som supplement til vores nuv. datalogger.   
 
Byggelegepladsen Regnbuen, varsling om påbud, vedr. brandalarm anlæg. 
(Inspektionsrapport dec 21). 
 
Ledige boliger, pr. 24. februar 2022.  
Kommunen har: 0 familieboliger og 5 ungdomsbolig.  
Boliger i tilbud. 5 familieboliger.  
Ingen udsættelser siden sidste AB møde.  
 
 
Ad 5)  Nyt fra formanden. 
 
Som I ved er Johannes død, han vil virkelig blive savnet her i bestyrelsen,han vil blive bisat 
den 9. marts, vi sender en bårebuket, fra os i Nord, Avedøre Boligselskab sender også en 
bårebuket. 
 
Jeg har deltaget i følgegruppemøde den 28. februar. 
 
Nye møder her i marts. 
 
 3. marts Informationsmøde Energi, for beboerne, Bymuren 68 – 124. 
 7. marts Opfølgningsmøde med politi og kommunen. 
15. marts Visionsmøde i Syd. 
20. marts Møde vedr. vores husorden. 
24. marts Møde med Kulturtoget og borgmester. 
28. marts Formandsmøde med Margit Syd, Malene Store Hus samt KAB. 
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Ad 6)  Orientering om Renovering af Energi: 
 
Bymuren modtager 6 ugers varslingen i næste uge. 
Bymuren 94, opgang er udvalgt til prøveboringer, varsling omdelt d.d. 
Bymuren, de boliger der har dør ud til ’parksiden’ har valgt deres radiatorplacering, info tilgår 
projektet torsdag via Jan.  
Informationsmøde Bymuren 62 – 124, i morgen kl. 18.30. 
 
 
 
 
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. 
 
 
Ad 7)  Aktionslisten 
 
Aktionslisten blev gennemgået, og godkendt. 
 
Ad 8)  Eventuelt. 
 
Intet til dette punkt. 
 
Referent: Bitten 
3. marts 2022 
 
  
 


