Referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 8. januar 2015
Udsendt den 3. februar 2015

Vejledende budgetmøde, Glostup Vestergård I
den 8. januar 2015, kl. 17.30
Selskabslokalet, Vestergårdsvej 20

Til stede:

6 lejemål, repræsentanter for afdelingsbestyrelsen samt en repræsentant for
organisationsbestyrelsen

Fra administrationen:

Dan Brix Nielsen, Ronny Hjordt-Nielsen, Jesper Brix, Lone Skriver og
Vibeke Nielsen
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Velkomst ved formanden
Formanden David Nielsen-Ourø bød velkommen og præsenterede medlemmer fra afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen, medarbejdere fra administrationskontoret samt fra
KAB.
Formanden kom med en kort redegørelse for grunden til, at der nu holdes vejledende budgetmøder for alle afdelinger inden det fælles budgetmøde i februar 2015.
Under eventuelt vil medlemmer af afdelingsbestyrelsen fortælle lidt om hvad det er de går og
laver.

1. Valg af dirigent
Ronny Hjordt-Nielsen blev valgt til dirigent uden modkandidat, og konstaterede at mødet
var rettidigt indkaldt og derfor beslutningsdygtigt.

2. Forelæggelse af driftsbudget for 2015/2016
Jesper Brix fremlagde budgettet, og fortalte kort om de påvirkelige, upåvirkelige og adfærdsafhængige udgifter. Der vil ikke ske lejeforhøjelse.
Der var ingen spørgsmål til budgettet.

3. Behandling af indkomne forslag
Forslag a: Udvidelse af p-pladsen
Der er indhentet 2 tilbud på henholdsvis 200.000 kr. og 220.000 kr. Man syntes at det var en
høj pris for 4 p-pladser. Forslagsstillerne træk forslaget.
Administrationen vil se på parkeringsforholdene i afdelingen I.
Forslag b: Opgradering af grønt område
Formanden for legepladsudvalget er på nuværende tidspunkt i gang med alle legepladser i
området. Man vil fra administrationen se på hvor der kan etableres en grillplads samt et ekstra bord- og bænkesæt.
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Forslag c: Etablering af cykelskur
Det blev vedtaget at finde pengene i driften og at sætte arbejdet i gang.

4. Eventuelt
Der blev spurgt til om der ikke kunne gøres noget ved skraldeskurerne, da folk ikke kan finde ud af at smide poser i containerne. Administrationen vil prøve at finde en måde, så alle
kan forstå, hvor det forskellige affald skal smides.
Legepladsudvalget fortalte lidt om deres arbejde, og om at der vil komme en tegne workshop, den 15. marts 2015 i selskabslokalet, hvor alle børn, både store og små, kan komme og
tegne en legeplads, som de synes, den skal se ud.
Ronny Hjordt-Nielsen informerede om det sidste nye vedrørende branden i butikscentret. Vi
venter stadig på en afklaring fra forsikringen.

Mødet sluttet kl. 19.00

Dirigent

Referent

Ronny Hjordt-Nielsen

Vibeke Nielsen
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