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Referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 29. juni 2016
Udsendt den 6. juli 2016

Ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,
29. juni 2016, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Til stede
Dorthe Guldbrandsen, Anja Kølbæk Andreasen, Inge-Merete Modler og Bo Jensen
Afbud fra Lise Rasmussen og Dennis Poulsen
Fra administrationen Ronny Hjordt-Nielsen

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af referat

4.

Pakkeudvalg

5.

Beboerorientering vedr. butikscentrets fremtid

6.

Indstilling træer Stadionvej 111-117

7.

Henvendelse vedr. træer parkeringspladsen Vestergårdsvej 50-72, gårdrum 7

8.

Husorden

9.

Forslag vedr. nyttehaver

10.

Tavshedspligt

11.

Eventuelt
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Referat
1.

Bo blev valgt som dirigent.

2.

Ronny blev valgt som referent.

3.

Referat fra sidste AB-møde blev godkendt.

4.

Bo har udarbejdet et fantastisk udkast som blev gennemgået og godkendt. Bo tilretter aftalte småting før udsendelse til beboere.

5.

Ronny orienterede om, at der d. 5. juli 2016 omdeles en invitation til samtlige beboere i
Glostrup Ejendomsselskab til et orienteringsmøde, hvor mulighederne for det nedbrændte butikscenters fremtid bliver fremlagt. Orienteringsmødet finder sted, tirsdag d. 2. august 2016 kl. 18.00, i Den Musiske Sal på Vestervangsskolen.

6.

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig indstilling fra flere beboere fra Stadionvej 111-117
vedr. beskæring/topkapning af meget høje træer i gårdrum 9. Bestyrelsen vedtog, at administrationen igangsætter beskæring / topkapning af omtalte træer.

7.

Bestyrelsen har modtaget en skriftlig indstilling fra flere beboere fra Vestergårdsvej 50-72
vedr. beskæring af nogle fyrretræer ved parkeringspladsen i gårdrum 7. Bestyrelsen vedtog, at administrationen igangsætter beskæring / opstamning af omtalte træer.

8.

Bo har udarbejdet et superflot udkast til en ny husorden, som efter et par småjusteringer,
blev godkendt i bestyrelsen. Husordenen skal endeligt godkendes på afdelingsmødet til
efteråret.

9.

Bestyrelsen har modtaget et idéoplæg til etablering af nyttehaver i gårdrum 9. Bestyrelsen
vedtog at give tilladelse til et forsøgsprojekt. Administrationen fremsender brev til beboeren med specifikation af placering mv.

10.

Bestyrelsen diskuterede vigtigheden af, at man som bestyrelsesmedlem overholder sin
tavshedspligt. Der blev frembragt eksempler på, at beboere havde viden, der kun kunne
komme fra bestyrelsesmøder. Det blev endnu engang kraftigt pointeret, at bestyrelsesmedlemmers tavshedspligt skal overholdes.

11.

Praktik i forhold til afdelingsmødet d. 13. oktober 2016 blev drøftet. Dorthe tager fat i
Laurits Roikum og hører om han har tid og lyst til at være dirigent.
Det blev aftalt at henvendelser fra beboere til bestyrelsen fremadrettet skal foregår skriftligt, for at fremme processen.

Næste møde, tirsdag d. 9. august 2016 kl. 18.00
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