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Referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 7. februar 2013
Udsendt den 13. februar 2013

Afdelingsbestyrelsesmøde i Engbrydeparken
den 7. februar 2013, kl. 18.30
Bestyrelseslokalet

Deltagere:

Niels Frandsen, formand
Jannik Schwarz, næstformand
Per Skarup, kasserer
Bent Nielsen, medlem
Maibritt Søgaard, medlem
Ronnie Sonneby, suppleant
Rita Jensen, suppleant
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Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 7. februar 2013
Udsendt den 13. februar 2013
#JobInfo Criteria=KABside1#
Der er en hjemmeside hvor man kan gå ind på jeres PC, som hedder
Glostrup-ejendomsselskab.dk. Der kan man se alt om Engbrydeparken, hvis man har den
mulighed. Det er meningen på længere sigt at beboerne kan skrive herinde, hvis de har ønsker om eventuelle foreninger og osv. Hvis man har lyst til at holde høstfest, fiskeklub, loppemarked eller diverse foredrag, så kan man bruge dette forum.
5 stk. bokse til brugte batterier bliver sat op rundt omkring i skralderum, som Allan og Kim
tager sig af.
Hjertestarteren er uden for ejendomskontoret i nr. 35, som kan tages i brug hvis man har brug
for den.
Forslaget om at man må grille i haver og på altan, sendes ud til urafstemning. Forventes ude i
marts måned.
Bestyrelsen mener, at det kunne være godt og sundt at man kunne besøge Glenteklubben
selvom man ikke er medlem. Måske måden at komme hinanden ved på tværs af alder, man
kunne tage et symbolsk beløb som er rimelig.
Det er gratis at bruge beboerlokalet til en forening man opretter sammen med andre. Kræver
bare at man følger regler med hensyn til lukketid, oprydning og rengøring.
Vi har valgt at I får referat ud denne gang, men fremover kan man hente det hos Allan, så
man kan følge lidt med, eller man kan læse det på hjemmesiden.
Vi holder møde d. 1. tirsdag i hver måned, altså er næste møde tirsdag d. 5. marts 2013.
Hvis man har nogle forslag kan man henvende sig i bestyrelseslokalet, Glentevej 69, mellem
kl. 18.45 og kl. 19.15, den dag der er møde.
Vinderne af naboskabsundersøgelsen:
1. præmie
2. præmie
3. præmie

T. Krog, afdeling II
B. Laursen, afdeling IV
M. Bolvig, afdeling II

1.500 kr.
1.000 kr.
500 kr.

Med venlig hilsen
Den nye bestyrelse
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