
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Til: 
 Afdelingsbestyrelsen  
    Avedøre den 15.september 2022 

 
Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 

Mandag den 5. september 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. Indkomne forslag, beboermødet september 
7. Markvandring, dato.. 
8. Orientering om Renovering Energi. 
9. Beboermøde: Husorden, 29.september, hvem gør hvad. 
10. Aktionslisten. 
11. Eventuelt. 

 
 
Tilstede var: Jan Poulsen, Birte, Bo, Lea, Joan, Bartosz og Morten 
Afbud: Jette og Bitten 
 
Ad 1) Velkomst, valg af mødeleder. 
Birthe blev valgt som mødeleder. 

 
Ad 2) Valg af referent.  
Morten blev valgt som referant 

 
Ad 3) Godkendelse af dagsorden. 
Enstemmigt godkendt 

 
Ad 4) Nyt til og fra ejendomslederen, Jan Poulsen. 
Igangværende / kommende aktiviteter: 

• Etablering af Fibia netværk, forløber som planlagt. Bymuren er afsluttet. Vi er i gang 
med Rækkehusene, arbejder i Blytækkerporten. Projektet kan ses / følges på hjemme-
siden https://ek-avedorenord.dk/projekter/fibia-netværk   
• Installation af varmemålere, påbegyndes i Uge 37, med start i Rebslagerporten.  
• Anskaffelse / installation af nyt låsesystem til afdelingen, for EK og personale, 1 del er 
afsluttet, der udestår lidt små tilpasninger. Omfatter ikke boliger og opgange i Bymuren. 
• Output fra drone-inspektion af Bymurens tag, arbejdes der videre med. 
• Arbejdet med solceller fortsættes via ekstern service. 
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Ledige boliger, pr. 31. August 2022.  
Lejetilbud: 3 stk. 
Kommunen har: 1 familieboliger – 1 ungdomsboliger. 
Ingen udsættelser siden sidste AB møde. 

 
Ad 5) Nyt til og fra formanden. 
Formanden er ikke tilstede. Næstformand, beretter, at følgende er sket i august: 
 

3/8  AB møde. 
10/8  Visionsmøde.  
17/8  KAB Teams studietur. 
18/8  Formandsmøde 
25/8  Avedøre Fjernvarme studietur 
29/8  Politimøde. Kort møde, da der pt. ikke de store problemer 
30/8  Byggemøde. 

Status, det ser fint ud, vi er on-track, men institutioner og ejendomskontoret 
udestår.  
Ejendomskontoret er intet problem, men der er nogle logistiske udfordringer ift. 
institutionerne, da disse bruges i dagstimerne, og der skal laves gennemgribbende 
rengøring hver aften, pga. børnene. 

31/8  Studietur KAB 
Interessant tur, med fokus på bæredygtighed i nybyggerier. Der var flere gode 
lærings- og fokuspunkter som vi kan arbejde med, f.eks. affaldssortering, 
vedvarende energi til fællesforbrug mv.  

  
Ad 6) Indkomne forslag, beboermødet september 
Det ordinære afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 20/9 kl. 18.30. Der er modtaget følgende fire forslag, forud for 
mødet.  

Forslag: 
  Forslag 1 - ladestandere elbiler 
  Forslag 2 - cykelskure til ladcykler/elladcykler 
  Forslag 3 - Rettelse af fejl i varmeopgørelser 
  Forslag 4 - Opsætning af betalingsautomater 
 

Bestyrelsen mødes og forbereder mødet på dagen.  
 

Ad 7) Markvandring, dato.. 
Jan afstemmer med Per Kusk, så han også kan deltage, sender mail omkring 2-3 datoer med markvandring til 
bestyrelsen. Jan & Kusk laver rute mv.  
Alle melder tilbage og der vælges den dato hvor flest kan deltage, forhåbentligt alle. 
 
Ad 8) Orientering om Renovering Energi. 

• Bymuren 36, 38, 40, 42 opstart i boligen i dag, mandag den 050922 

• Bymuren 74, 76, 78 færdigmelding 010922 
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Afventer gennemgang med C&K & Danakon, derefter forventet aflevering, af boilerrummene, i Bymuren 32 og 
62.  
Serviceaftale for Bymuren 32, 62 tegnes når blødgøringsanlæg er klar. 

 
På Hjemmesiden, under projekter, opdateres nyt om projekterne og det anbefales at følge med der. 

 
Ad 9) Beboermøde: Husorden, 29.september, hvem gør hvad. 
Oplæg til revideret husorden er lavet ifm. bestyrelsens arbejdsdage, ændringer er markeret med rødt, så det 
klart fremgår hvad der er ændret. Materiallet omdeles inden dette ekstraordinære afdelingsmøde, så beboerne 
kan forberede sig.  
AB formand Bitten fremlægger, støttet af resten af bestyrelsen. 

 
Ad 10) Aktionslisten. 
Gennemgået, ingen ændringer pt. 

 
Ad 11) Eventuelt. 
Optegning af MC pladser - Jan & Kusk kigger på muighederne for at udnytte små frie områder til MC pladser, 
som derved frigør p-pladser til almindelige personbiler. 

 
Chikaner ift. cykler & knallerter, ved legepladsen/sørøverskibet. Dette har tidligere været drøftet, og der skal 
kigges videre på dette. 

 
Generelle chikaner ift. cykler & knallerter, drøftes på markvandringen ift. evt. strategiske steder.  

 
Skraldespand ved ny bænk ved legeplads efterlyses af brugerne/gæster/pårørende. Jan kigger på det. 
 
Ifm. drøftelse af affaldssortering kunne Bartosz fortælle, at der er en app, som man kan bruge til at skanne ting, 
som har en stregkode, og som ved hjælp af stregkoden, kan oplyse hvordan produktet/tingen skal sorteres, 
afhængigt af kommunen man bor i. Appen hedder ”Perfekt Waste”, og kan måske hjælpe nogle beboere ved 
tvivlstilfælde, da det kan være svært og have styr på korrekt sortering.  
 
Mødet blev herefter afsluttet.  
 
Referant: Morten Kallehauge 
D. 15/9-2022 

 


