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Referat
Glostrup Vestergård I-IV
AB-møde den 4. juni 2019

Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,
4. juni 2019 kl. 18
Dorthe Gudbrandsen, David Nielsen-Ourø, Ruth Røder, Bente Hansen samt suppleant Kim Jensen og John Ziegler.
Afbud fra Dennis Poulsen, Anja Kølbæk, Inge-Merete Modler og suppleant Kirsten T.
Madsen
Fra administrationen deltog Serviceleder Anders Pflug

Dagsorden
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat
Nyt fra formanden, indkommen post, mails, møder m.m
4a. Seminar. (Anja & Dorthe)
4b. Facebook (sociale medier)
4c. Klovbærende dyr
Nyt fra medlemmerne
Nyt fra udvalgene
Nyt fra Administrationen (Anders)
Huskeliste
Dorthe orienterer om udgifter siden sidst
Evt.

1.

Ruth blev valgt til dirigent.

2.

Anders blev valgt til referent.

3.

Referat fra AB-møde den 7. maj 2019 blev godkendt.
1/3

Referat
4.

Der har været et ønske fra nogle beboere om, at der blev indkøbt et borde/bænke sæt mere til legepladsen ved administrationskontoret. Det blev vedtaget, at Administrationen indkøber 1 borde/bænkesæt mere.
Henvendelse vedr. løse hunde generelt, men specielt på legepladsen ved administrationskontoret. Det blev vedtaget, at administrationen indkøber et skilt
med teksten ” Hunde på legepladsen frabedes”.
Der har været en forespørgsel på et Mountainbike cykelstativ (til ekstra brede
dæk) ved Stadionvej 67. Administrationen indkøber 2-3 løse stativer til opsætning på væg.

4a

Dorthe orienterer om status på seminaret til august. Klaus fra KAB skal kontaktes for det videre forløb.

4b

Vestergårdens Facebook gruppe eksistens diskuteres. Skal gruppen bibeholdes eller ej? Gruppen forsætter men gruppenavnet ændres, så beboerne ikke
er i tvivl om, at gruppen ikke har noget med afd. bestyrelsens arbejde at gøre.

4c

Klovbærende dyr i Vestergården? Dorthe åbner op for tanken om at holde
geder. Der ligges op til, at de fremmødte tænker tanken videre.

5.

Nyt fra medlemmerne:
David orienterer om Dorthe og Davids deltagelse i KAB`s repræsentantskabsmøde. David blev genvalgt til KAB`s bestyrelse.
David orienterer om tilstandsundersøgelsen for Glostrup Ejendomsselskab.
Kopi af undersøgelsen fremsendes på mail til AB medlemmerne. Tilstandsundersøgelsen er indtil videre kun til brug for AB.
Dorthe orienterer om, at julemanden til årets julefest er bestilt.

6.

Nyt fra udvalgene:
Ruth fra træudvalget orienterer om, at tilbud på beskæring af træer i afd. IV
fra Træroden er accepteret. Arbejdet igangsættes til efteråret.
Dorthe fra aktivitetsudvalget orienterer om, at der afholdes sommerbanko den
17/8-19.
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7.

Nyt fra administrationen:
Der er indkøbt skilte til p-pladserne. Disse opsættes snarest.
Arbejdet med opsætning af dørtelefoner pågår som planlagt.
Der er opsat hegn og plantet hæk ved Rema.
Der monteres snarest stalddørsgreb på affaldsskurerne langs Vestergårdsvej
afd. IV.
Asfaltarbejde i afd. II og IV pågår som planlagt.
Forsøg med rovmider vs Springhaler sker i uge 24.

8.

Huskelisten gennemgås.

9.

Dorthe orienterer om udgifter siden sidste møde.

10.

Evt.
Opgangsdør i nr. 39 er beskidt. APF kigger på det.
Fodring af fugle er et problem. Husorden er ikke helt tydeligt på området.
Ruth ser frem til næste cykeloprydning.

Næste møde er d. 6. august
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