
 

 Afdelingsbestyrelsen              
 Bymuren 56   
 2650 Hvidovre              
   

Avedøre Boligselskab – Avedøre Stationsby Nord 

Til: 

 Afdelingsbestyrelsen  
 

    Avedøre den 15. januar 2021 
 
   
 

Referat fra AB-mødet 
onsdag den 5. januar 2022 kl. 18.30 

              Mødet blev afholdt i Bymuren 56 
 
 

 
Dagsorden: 
 

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

 
 

Tilstede var: Jan (EL), Bitten, Birthe, Lea, Johannes, Bo, Jette, Morten  
Ikke tilstede: Joan (Afbud) 
 
Ad 1)  Formanden foreslog Morten som referant, da Bo, var forsinket, og Jette som 
mødeleder. Enstemmigt vedtaget.  
 
Ad 2)  Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad 3) Nyt fra ejendomslederen, Jan Poulsen: 
  
Ejendomskontoret: 
EK igen tilbage og tilgængelig for vores beboere, på de normale tider, personlig henvendelse 
08-09, telefontid 09-10 og ’aften åben’ onsdag kl. 16-18. Vi efterlever selvfølgelig de til en hver 
tid gældende regler / anbefalinger fra SSI. 
Vi stiller nu krav om at vores beboere, håndværkere o s v, alle som møder op på EK, hu-sker 
at bære mundbind. Dette for at beskytte os alle, bedst muligt. 
 
Personale: 
Corona’en er kommet til EK, en har haft det og en har det nu. 
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Ledige boliger, pr. 3. januar 2022.  
Kommunen har: 3 familieboliger og 1 ungdomsbolig.  
Boliger i tilbud. 5  
Ingen udsættelser siden sidste AB møde. 
 
Ad 4)  Nyt til og fra formanden, Bitten: 
Julefesten gik rigtig godt. Alle havde coronapas. En blev kontaktet under arrangementet om 
nærkontakt, som straks forlod arrangementet, og senere blev testet positiv. Ingen 
smittespredning efterfølgende ifm. arrangementet.  
 
Der har været følgende møder siden sidst:  
8/11-2021 Fibia i syd 
24/11-2021 Avedøre Green City 
25/11-2021 Informationsmøde Energi 
30/11-2021 Avedøre Fjernvarme 
4/12-2021 Julefest for beboere i Nord 
9/12-2021 Byggemøde/Energi 
 
Kommende møder:  
13/1-2022 Visionsmøde: Formænd for de 3 afdelinger i Avedøre Stationsby 
20/01-2022 Byggemøde/Energi 
 
Ad 5)  Orientering om Renovering af Energi: 
Jan: Der har været lukket ned pga. juleferie. Efter afholdt ’juleferie’ fortsætter projektet nu som 
varslet / planlagt: 
 
Etape 27, Gørtlerporten 88, 90A, 90B, 110, 112, 114, 122, 124, 126, 128, 130, 132. 
Etape 28, Gørtlerporten 44, 46A, 46B, 48, 78, 80A, 80B, 82, 84, 86, 92, 94, 96, 98, 100A, 
100B, 102, 104, 106, 108.  
Etape 29, Gørtlerporten 2, 4A, 4B, 6, 8, 34, 36A, 36B, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 56A, 56B, 58, 60, 
62, 64. 
 
Herunder fortsættes med ombygning af boilerrummene, i Bymuren 32 og 62. Arbejdet her 
tager en del tid, men skrider fremad forholdsvis planmæssigt.  
På Hjemmesiden, under helhedsplanen, opdateres nyt om projektet og det anbefales at følge 
med der. 
 
Ad 6)  Forhandlinger vedr. internet: 
Jan: Efter flere møder / tilbud fra andre internetudbydere, er vi fortsat med vores nuværende 
aftale med Fibia: 
Link til bestillingsformularen er efter mødet sendt til AB. 
 

• Første step er en allonge til den eksisterende aftale, der giver beboerne der benytter 
Fibia, bedre priser.  
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• Næste step er en opgradering af nuv. netværk, som jo blev etableret i 2000, til et nyt 
fiberbaseret netværk stadigvæk med Fibia, som netværksejer. 

 

• Informationsskrivelse til beboer er under udarbejdelse.,  
 
Vi er i dialog med Fibia om hjemmeside og brev til beboerne omkring den nye aftale med 
Fibia, med priser og vilkår mv. 
 
Bitten: Beboerne efterspørger begrundelsen for at vi har valgt Fibia, fremfor de andre 
udbydere på markedet. Vi skal derfor have et brev ud fra ejendomskontoret, og ikke fra Fibia, 
omkring den nye løsning, og hvad begrundelsen for valget er.  
 
Jan: Helt enig. Fibia laver et skriv med med deres input og praktiske informationer ift. 
hastigheder og priser osv. Derefter laver vi et skriv i fællesskab med ejendomskontoret og 
bestyrelsen, med informationer om valget, priser, pakker, hastigheder osv. som skal ud både i 
Nord og Syd, da der skal kommunikeres snarest muligt, klart og tydeligt, med en forklaring. 
 
Lea: Brev fra Fibia omkring ændringer i hastigheder og priser generelt fra Fibia, har givet mere 
forvirring end klarhed, da det ikker klart fremgår hvordan disse generelle ændringer, hænger 
sammen med de nye forhandlinger. 
 
Bitten: Brevet fra Fibia har været dårligt timet. Det skulle helst have været kommet efter 
inforbrevet fra Nords bestyrelse og ejendomskontor.  
 
Ad 7)  Aktionslisten 
Jan: Der er ikke sket det store siden sidst pga. juleferie mv., men listen er up to date. 
Opdateret liste sendt til AB den 4. januar 2022. 
 
Bitten: Hvad er status på NGS 1? 
 
Jan: Det indledende arbejde er udført, og man er klar til at sætte det konkrete tilbudsarbejde 
igang, pga. mangel på håndværkere generelt, og få firmaer vil give tilbud pga.  
 
Jan: Bio affald, hvidovre kommune - Der har været møde om udskydelse/dispensation ift. 
nogle af fraktionerne, da kommunen ikke er klar. Det har indflydelse på affaldssorteringen i 
kommunen. 
 
Bitten: Punkt A9, revidering af Husorden, vi afventer at vælge dato for revidering til næste 
møde, for at se ift. Covid-19 restriktioner.  
 
Birthe: Regnbuen - Førstesalen i ny stald/riddebygning, er stadig uden afklaring da kommunen 
har bedt Regnbuen om at udarbejde en række papirer på Regnbuens regning, hvilket man har 
sagt nej til. Pt. afventer man derfor kommunens respons, da de er bygherre på projektet. 
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Bitten: A13 - SSP samarbejde går "fint". Der bliver ikke afholdt møder pt., da der ikke er 
problemer med kriminaliteten. Der afholdes ikke møder, uden indhold og relevans. Derfor 
standby, ift. mødeafholdelse. 
 
Ad 8)  Eventuelt. 
Bo: Bestyrelsens politik ifm. sociale medier og kommentar til beboers opslag?  
Bitten: Den hidtil politik er at man ikke kommentere som bestyrelse, og så vidt muligt, prøver 
og holde sig ude af diskussioner mv., da det kan være svært og skelne for beboerne ift. hvad 
der er bestyrelsens holding til et emne, og hvad der er enkelt personers private holdning. 
Som udgangspunkt, det der har været, har relateret sig til energisagen. 
Johannes: Sætte dette på som punkt til næste møde, så der kan træffes en konkret 
beslutning. 
 
Referant: Morten  
 


