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Referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 3. maj 2016
Udsendt den 9. maj 2016

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,
3. maj 2016, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Til stede
Dorthe Guldbrandsen, Anja Kølbæk Andreasen, Inge-Merete Modler og Lise Rasmussen
Afbud fra Bo Jensen og Dennis Poulsen
Fra administrationen Ronny Hjordt-Nielsen samt Christian Ebbesen fra Flexowaste
Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af referat

4.

Nyt fra formanden
Indkommen post, mails, møder m.m.

5.

Nyt fra medlemmerne

6.

Nyt fra udvalgene

7.

Nyt fra administrationen
7a.
Affaldshåndtering
7b.
Forslag til ny Husorden
7c.
Klagestatistik
7d.
Plantedag
7e.
Forslag til dato for afdelingsmødet i efteråret

8.

Selskabslokalet

9.

Dorthe orienterer om udgifter siden sidst

10.

Evt.
1/3

Referat
#JobInfo Criteria=KABside1#
Referat
1.

Anja blev valgt som dirigent.

2.

Ronny blev valgt som referent.

3.

Referat fra sidste AB-møde blev godkendt.

4.

Dorthe har haft en henvendelse fra en beboer vedr. beskæring af træer i gårdrum 9 ud for
legepladsen samt blade i dennes hæk. Ronny tager fat i driftsleder Anders.
Muligheden for at opsætte flere skraldespande på kommunens område nord for Vestergårdsvej blev drøftet. Administrationen kigger på mulighederne.

5.

Anja har sammen med andre beboerdemokrater været på inspirationstur til Malmø, hvor
man har en anden form for kommunalanvisning end man er vant til i Danmark.
Inge-Merete har været på intro til Office pakken samt KAB skabeloner.
Dorthe opfordrede til, at man tilmelder sig KAB konferencen d. 29. – 30. oktober 2016.
Dorthe orienterede om, at der d. 18. juni 2016 afholdes loppemarked i samarbejde med
Glostrup Boligselskab. Nærmere info følger.

6.

Dorthe havde forud for mødet rundsendt en oversigt over nedsatte udvalg. Listen blev
gennemgået og revideret.
Inge-Merete spurgte til, hvad der er kommet ud af det oprindelige kælderudvalgs arbejde. Udvalget skulle registrere ejerskab og skabe et overblik over samtlige kælderrum i
Glostrup Vestergård. Opgaven har været igangsat for nogle år siden, men er vist aldrig
fuldført. Inge-Merete kigger på sagen.

7a.

Ronny havde indbudt Christian Ebbesen fra Flexowaste til mødet. Christian fremviste
nogle fleksible løsninger til affaldshåndtering/sortering, som kan anvendes hos den enkelte beboer. Bestyrelsen synes rigtig godt om oplægget og på juni-mødet færdigbehandles emnet.

7b.

Bo, som desværre var forhindret i at deltage på dette møde, har forud for mødet fremsendt et flot oplæg til en revideret Husorden. Grundet tidsnød udskydes punktet til næste gang.

7c.

Ronny gennemgik indkomne klager for april måned. Der var i alt fire klager.

7d.

Ronny orienterede om Plantedagen, der finder sted søndag d. 8. maj 2016 kl. 11.00 – 15.00.
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7e.

Datoen for afholdelse af efterårets afdelingsmøde blev fastlagt til torsdag d. 13. oktober
2016, kl. 19.00

8.

De nøgler bestyrelsen har fået udleveret til selskabslokalet passer ikke til skralderummet.
Det blev besluttet, at de bestyrelsesmedlemmer, der ønsker en nøgle til skralderummet,
kan henvende sig på adm. kontoret.
Gelænderet til kælderen er ikke intakt. Ronny sørger for reparation. Der ønskes indkøbt
en ny el-kedel til selskabslokalet. Administrationen sørger for dette.

9.

Dorthe rundsender oversigt over udgifter siden sidst.

10.

Anja orienterede om en henvendelse vedr. fundraising til kræftramte børn, hvor bestyrelsen forhåndsgodkendte eventuelt udlån af selskabslokalet.
Inge-Merete spurgte til status på de hække, der er væltet i forbindelse med snevejret.
Driftsleder Anders har igangsat registrering af omfanget og der er indhentet tilbud på reetablering.
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