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Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde 
den 25. februar 2020, kl. 18:00 

Bymuren 105 
 

 
26. februar 2020 

 
Tilstede: 

Bitten Dofour, Johannes Pleidrup, Joan Henriksen, Malene Friis Schultz, Marianne  
Poulsen, Henrik Birlis, Bjarne Kristensen, Ulla Loren Hansen, Helle Hardt Friis, 
Margit Kjærgaard 

 
Afbud: Birte Koefoed-Jensen. 

 
 
Dagsorden: 

 
Punkt 1: Thorbjørn Rasmussen, Store Hus – Information vedr. Podcast. 

Thorbjørn deltager kun under dette punkt. 
 

Punkt 2: Hjemmeside 

 
Punkt 3: Vision – evaluering 

 
Punkt 4:  P-Pladser 
 

Punkt 5: Billig strøm 
 

Punkt 6:  Eventuelt 
 

 
Ad pkt. 1: Podcast: 
 

Thorbjørn gennemgik en powerpoint præsentation med titlen :  Avedøre Stati-
onsby på pod’en”  -fra ide til tsunami,  og fortalte om mulighederne for at 

etablere muligheden for at lave Podcast i Avedøre Stationsby. 
Hovedansvarlig for podcasten skal være Avedøre Boligselskab. 
Redaktionen /bestyrelse eller styregruppe forventes at være mellem 10-15 per-

soner.  Frivillige og ulønnede. 
Krav til udstyr – herunder kvalitet, mobilitet, nemt at bruge samt ikke mindst – 

mest for pengene. 
 
Hvad vil det så koste:  En anslået anskaffelsessum for udstyr var 12.200 kr. Her-

til kommer der nogle udgifter til øvrigt udstyr, så den samlede ramme forventes 
at udgøre ca. 20-25.000 kr. 
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En meget flot præsentation, som alle var begejstrede for.  

Herefter forlod Thorbjørn Rasmussen mødet. 
 

 
Herefter drøftede organisationsbestyrelsen oplægget, og vedtog en investerings-
ramme på maksimum kr. 25.000 inkl. moms til udstyr og kontormøbler. 

 
Avedøre Stationsby Syd forsøger at finde et egnet lokale, måske den i øjeblikket 

ubenyttede lægeklinik på Hovedstien. 
 
Driftsudgifter til lokale, el, vand og varme samt øvrige omkostninger, herunder 

fortæring/forplejning under møder mv., afholdes af Avedøre Boligselskab, og 
indarbejdes i fremtidige budgetter. 

 
I Thorbjørn oplæg var der omtalt mellem 10-15 frivillige.  
  

Indtil videre er der aftalt en redaktionsgruppe bestående af følgende: Thorbjørn 
Rasmussen, Malene Friis Schultz, Henrik Birlis, Marianne Poulsen, Bitten 

Dufour, Margit Kjærgaard. 
Det blev vedtaget, at de enkelte afdelingsbestyrelsen spørger på et kommende 

AB-møde, om der skulle være andre AB-medlemmer som kunne være interesse-
rede. 
 

Der indkaldes snarest muligt til et møde i redaktionsgruppen, hvor også et even-
tuelt lokale kan besigtiges.  

 
 
Ad pkt. 2 – Hjemmeside: 

 
Det blev vedtaget at etablere en hjemmeside for Avedøre Boligselskab, og at 

indgå en aftale med KAB om bistand i forbindelse med etablering. 
Prisen bliver: 
Startpakke kr. 14.250,  Klippekort kr. 9.000, samt et årligt abonnement på kr. 

2.313. 
 

Ansvarlige for etablering og drift af hjemmesiden – Avedøre Boligselskab, har de 
tre ejendomsledere. 
 

Hver enkelt afdeling har ansvar for deres egen hjemmesides etablering og opda-
teringer. 

 
Der afholdes møde i Visionsgruppen vedrørende indhold på hjemmesiden Aved-
øre Boligselskab den 10. marts 2020. 
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Ad pkt. 3 – Vision – evaluering: 
 

Vi har desværre ikke modtaget referat fra sidste møde i Visionsgruppen.   
Næste møde er den 18. marts 2020. 

 
 
Ad pkt. 4 – P-Pladser. 

 
Efter at der har været afholdt et møde med de implicerede vognmænd (ejere af 

store biler m.fl.) i Enghøjhuset,  har Per V. Kusk i Nord modtaget en henvendelse 
fra Vej og Park, om en dialog vedrørende problemstillingen omkring p-pladser 
mv. 

Bestyrelsen ser positivt på, at der nu kommer en dialog, og vil foreslå at den på-
tænkte skaterbane måske kunne etableres på arealet nord for Avedørelejren – 

på det areal hvor de tidligere kolonihaver blev nedlagt på grund af forurening fra 
tidligere gartneri, og så etablere p.pladser på den nedbrændte institutionsgrund 
ved Naverporten. 

 
Ad pkt. 5 – Billig strøm. 

 
Afdelingerne  Nord, Syd og Store Hus har modtaget skrivelse fra KAB via vores 

ejendomsledere – dateret den 13. januar 2020,’ 
Mailen indeholder en orientering om køb af fællesstrøm hos EnergiDanmark, så-
ledes af KAB køber direkte på det nordiske marked. Aftalen indebærer en bespa-

relse på fællesstrøm på omkring 5%. 
 

Organisationsbestyrelsen undrede sig meget over, at vi i Avedøre Boligselskab 
ikke er blevet introduceret til denne rabatløsning før her i 2020, når den har ek-
sisteret i mange år. 

Vi kan godt se, at vi ikke er det eneste boligselskab der ikke er tilmeldt, men det 
ændrer jo ikke ved det forhold, at vi ikke fra KAB er blevet introduceret for mu-

ligheden.  Det finder vi ikke er OK. 
 
Det blev vedtaget at samtlige 3 boligafdelinger i Avedøre Boligselskab, Syd, Sto-

re Hus og Nord, tilmelder sig ordningen øjeblikkeligt, hvilket meddeles KAB. 
 

 
Ad pkt. 6 – Eventuelt. 
 

Store Hus havde ansøgt Hvidovre Kommune om tilskud til at etablere besigtigel-
se og rundvisning på Vestforbrænding, så beboere kunne få indblik i, hvordan 

vores affald skal sorteres.  Det kom der afslag på, så det kunne måske være en 
idé, at samtlige afdelingsbestyrelsesmedlemmer i første omgang kommer på en 
sådan tur – måske i forbindelse med Visionsgruppearbejdet og Verdensmålene. 

Det arbejdes der videre med. 
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Ældreliv i Hvidovre: 
 

Margit Kjærgaard havde fået en henvendelse via vores beboerrådgiver i Syd fra 
Center for Sundhed og Ældre, om måske at kunne afholde nogle af de påtænkte 

møderækker i Avedøre, i stedet for i Sundhedscentret.  Også for at gøre det let-
tere for de ældre i Avedøre Området at komme på de nævnte kurser, som om-
handler: 

Økonomi,arveret og pension,  
Tryghed i hjemmet 

Et sundt hverdagsliv 
Netværk og fællesskaber. 
 

Bestyrelsen ser positivt, at disse aktiviteter kan afholdes i Avedøre Stationsby, 
og at selskabslokalet i Syd kan anvendes. 

 
Almene boligdage – BL- Danmarks Almene Boliger. 
Der bliver afholdt almene boligdage 2020 for almene boligorganisationer og le-

dende medarbejdere i dagene den 11. og 12. september 2020.  
Man kan læse meget mere om program mv., på hjemmesiden: almeneboligda-

ge.dk. 
Margit opfordrede bestyrelsesmedlemmerne til at orientere sig, og se om det 

kunne have interesse. 
I så fald, skal der gives besked til Margit senest den 28. februar 2020.  
 

 
 

 
Referent: 
Margit Kjærgaard 
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