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Tillæg til referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 3. februar 2015
Udsendt den 6. februar 2015

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,
3. februar 2015, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Følgende er af Inge-Merete Modler fremsendt pr. mail d. 16. januar 2015.

Rettelser til referat
Udvalg
Pakkesamleudvalg (i mangel af bedre ord) tilføjes David, Inge-Merete
Kældergennemgang (vi har aftalt på tidligere møde at fortsætte med det) tilføjes
Jeg har talt med Orla og udbedt materiale fra ham og Svend til os fra deres gennemgang.
Et opfølgningsmøde med dem vil være fornuftigt.
Du har skrevet cykler, hvad betyder det? Er det gamle hensatte cykler? Eller er det cykelstativer, som Svend og jeg tidligere har ytret ønske om gennemgang, for så er jeg med på
den. Måske Svend også er stadig?

Forkert formidlet
Afdeling 1 i referat
Inge-Merete og David prøver at komme med en formulering som tydeliggør udvalgenes
arbejde, så det ikke bliver nødvendigt at holde afstemning.
Ændres til
Inge-Merete og David prøver at komme med en formulering som tydeliggør ånden (adfærd og tankesæt) i udvalgenes arbejde, så det ikke bliver nødvendigt at holde afstemning.
Afdeling 2 i referat, punkt 11
Jeg gjorde opmærksom på at vedligeholdelsesarbejdet med at fjerne blade har været utilstrækkeligt, da man ikke har overholdt dette løbende. Jeg nævnte bl.a. min mor der så sig
nødsaget til selv at fjerne blade ud for opgang på trappe og fortov for ikke at falde i det,
1/2

Tillæg
til referat
#JobInfo Criteria=KABside1#
da der var mange våde blade, og da det ikke hjalp at kontakte kontoret forinden. Hun har
bl.a. sat poser med navn på til gårdmændene henne ved deres sted, hvor der har været
paraboler. Derudover nævnte jeg min mors nabo Jytte fra samme opgang, som kom galt
afsted pga. blade ved kantsten. Og så nævnte jeg blade fra græsplænen, der havde fundet
vej ind i min have pga. manglende vedligehold over tid. Dvs. et hav af blade som ikke
indgår i det der betegnes som naturligt nedfald af blade i beboers haver, som påhviler
beboer selv at fjerne. De nævnte blade havde jeg møjsomt samlet sammen klar til gårdmændene. Efteråret er forbi for længe siden og det naturlige nedfald af blade har jeg fjernet for længst.
Hjemmeside
Jeg gjorde opmærksom på, at der mangler formular på hjemmesiden, som beboere kan
udfylde, når de vil skrive til bestyrelsen. Vi aftalte oprettelsen af formularen, da vi skulle
have hjemmesiden, ligesom vi også aftalte en elektronisk postkasse, hvor beskederne
skulle havne, og som alle medlemmerne af afdelingsbestyrelsen skal have adgang til. Disse tre ting har vi til gode at få gjort. Der er beboere, der har efterspurgt formularen.
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