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1. Fraværende
Svend, Lars og Charlotte

2. Godkendelse af referat
Godkendt. Mødeplan: 7. marts skal laves om til 6. marts.

3. Meddelelser fra formanden
a) Beboer-undersøgelse: Generelt er beboerne meget glade for at bo her. Enkelte
personfnider-ting. 153 besvarelser ud af 819 mulige.
b) Repræsentantskabsmøde 26. januar 2012 kl. 17.00 i KAB. David kommer, nok også Svend,
muligvis Vibeke.
c) Klage over stigning af garage-leje fra ca. 180,- til 300,- pr. mdr. grundet udgifter til vedligeholdelse. Egentlig burde garagerne (ca. 70) måske være steget løbende, men det er erhvervslejemål og skal følge priserne i Glostrup. Bestyrelsen finder lejerne skal være glade for at ha'
haft en så billig leje længe, selv den nye leje er lav. Så klagen afvises. John laver et skriv.

4. Meddelelser fra administrationen
a) USB-nøgler til alle bestestyrelses medlemmer med data på.
b) Container-pladsen forsinket på grund af kommunen og manglende tilladelse. Det besluttes at holde Rejsegilde ved færdiggørelsen.
c) Fredeligt Nytår.
d) Vi har holdt Dialog-Møde med Kommunen. Vi tog en del ting op, bl.a. de grønne fartbegrænsninger, service-bus ruten, vores planer med grønne tage + forespørgsel (igen) om
mulighed for by-vindmøller, vores skepsis angående nedlæggelse af de små klasser på Vestervangskolen m.m. Bente, Niels (Engbrydparken, næstformand i Organisationsbestyrelsen.)
og David deltog.
e) Gårdmændene har forespurgt om de kan få en diætist hver? Efter drøftelse besluttes at der
kan arrangeres et foredrag med en diætist, og så må gårdmændene hver især selv følge op på
det.
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f) TV er steget 8,- mere end det godkendte - sendes ud sammen med forslaget.
g) Afdeling I, II og IV tager forslag op om isolering af tagene. Er blevet godkendt i afdeling
III.
h) Grønt udvalg: David orienterer om ansøgninger til Real Dania fond. Der kom ansøgninger
af sted til ca. 1 million kr. med mulighed for flere. Det er nok som et lotteri om vi får penge.
John oplyste at vi aldrig før havde fået penge fra den fond, der er søgt til følgende:
Til REALISERING: Grønne Tage-projektet.
Til projekt-UDVIKLING:
1. Angående vores lille lokalcenter
2. Angående et legepladsprojekt
3. Grønne Garage Tage
4. Grøn Kloak-projektet
5. Løbe-/vandre ruter i Glostrup Vestergård.

5. Budgetmøderne.
Indkomne forslag gennemgås.
Tirsdag den 17. januar 2012 - Afdeling I: Vibeke krydser, Bente dirigerer.
Torsdag den 19. januar 2012 - Afdeling II: Svend krydser, David dirigerer.
Tirsdag den 31. januar 2012 - Afdeling III: Anja krydser, David dirigerer.
Tirsdag den 24. januar 2012 - Afdeling IV: Vibeke krydser, Svend dirigerer.
Onsdag den 25. januar 2012 - Engbrydeparken: Bente og David tager med.
Alle er selvfølgelig velkomne til at møde op.

6. Eventuelt
Intet

Husk næste møde tirsdag den 7. februar 2012
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