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Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 

6. marts 2018, kl. 18.00 

 

 

 

Tilstede 

Dorthe Guldbrandsen, Ruth Røder, Anja Kølbæk Andreasen, Dennis Poulsen og Bo Jensen samt 

suppleant John Ziegler og Bente Hansen 

 

Fra administrationen driftschef Søren Martinussen  

 

Afbud 

Inge-Merete Modler, David Nielsen-Ourø, 

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 6. februar 2018 

4. Nyt fra formanden - 

a. Indkommen post, klager, møder m.m. 

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Nyt fra udvalgene 

a. Træudvalget 

b. Aktivitetsudvalget 

7. Nyt fra administrationen -  

a. Status på byggesag 

b. Udbud af rengøringsydelser 

c. Blomsterdag 

d. Strategi for kælderinspektion 

e. Ny runde med altanbyggeri 

f. Lange biler / ændring af husorden 

g. Anlæg af højbed i selskabets farver 

h. Vasketider 

i. Dato for AB-møde i maj 

j. Klagestatistik 

8. Teambuilding 

9. Dorthe orienterer om udgifter siden sidst 

10. Eventuelt 
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1. Ruth blev valgt som dirigent. 

 

2. Søren blev valgt som referent.  

 

3. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 6. februar 2018 blev godkendt. 

 

4a. På beboermødet i Glostrup Vestergård den 22. februar 2018 blev der talt om, at der havde 

været episoder hvor børn / unge i Vestergården havde bestjålet og forulempet andre be-

boere Glostrup Vestergård. Episoderne blev politianmeldt og bestyrelsen har efterfølgen-

de erfaret, at gerningsmændene ikke er beboere i Glostrup Vestergård. 

 

4b. Formanden er blevet kontaktet af den ene del i en nabokonflikt. Sagen bliver behandlet af 

KAB’s husordensteam. 

 

5. Intet nyt fra medlemmerne. 

 

6a. Mange træer er blevet beskåret og en del træer er fældet. De fældede træer bliver erstattet 

af nye kirsebærtræer. Ros til træudvalget, som vil fortsætte det gode arbejde. 

 

6b. Årets fastelavnsfest blev aflyst på grund af for få tilmeldinger.  

 Aktivitetsudvalget planlægger et nyt bankospil til sommer. 

 

7a. Byggeri af Rema1000 og ny administrationsbygning følger tidsplanen. Planlagt afleve-

ringsdato er fortsat den 1. juni 2018. 

  

7b. Der bruges over en million kr. om året på rengøringsydelser i Glostrup Ejendomsselskab. 

Det blev besluttet at sende alle rengøringsydelserne i udbud. Udgift til rådgivning og af-

holdelse af et samlet udbud koster iflg. tilbud 70.000 kr., som forventes at være sparet ef-

ter 1. år.  

 

7c. Anders, Janni og Christina har lavet en plan for blomsterdagen, som traditionelt afholdes 

på mors dag. Planen blev rost, og det blev besluttet, at bestyrelsen tager aktiv del i arran-

gementet, for derved at spare lidt på medarbejdernes overtidsbetaling. 

 

7d. Forslag om registrering, inspektion og eventuelt tømning af efterladte og ukendte kæl-

derrum blev vedtaget på afdelingsmødet den 22. februar 2018. 

 Bestyrelsen godkendte information- og varslingsskrivelser. Projektet igangsættes straks. 

 

7e. På afdelingsmødet den 22. februar 2018 blev det besluttet, at der skal startes et nyt altan-

projekt, såfremt mindst 10 beboere ønsker at få etableret altan mod en særskilt husleje-

stigning.  

 Bestyrelsen godkendte tilmeldingsbrev til beboerne uden altan, og projektet igangsættes 

straks. 
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7f. Ifølge afdelingernes husorden skal varebiler over 3,5 ton parkere på særlige pladser, men 

der findes ingen begrænsninger for køretøjernes længde. Problem med mange lange køre-

tøjer, som parkerer til stor gene, blev debatteret. Det blev besluttet at genoptage debatten 

på et kommende bestyrelsesmøde. 

 

7g. Bestyrelsen besluttede at anlægge et højbed i selskabets farver på hjørnet af Sportsvej og 

Vestergårdsvej. 

 

7h. Vasketiderne er ikke ens på alle vaskemaskinerne i afdelingerne, og maskinerne skal der-

for om-programmeres. Da programmeringen nulstiller og fjerner alle reservationer, bliver 

beboerne varsles med 6 uger. 

 Administrationen arbejder fortsat på at finde en løsning, hvor det kun er muligt at starte 

vaskemaskinerne, hvis vasketiden er bestilt, eller hvis vasketiden er ledig. 

 

7i. Afdelingsbestyrelsesmøde den 1. maj 2018 flyttes til tirsdag den 8. maj 2018. 

 

7j. Der har været 6 husordenssager siden sidst. 

 

8. Forskellige muligheder for at styrke samarbejdet i bestyrelsen blev drøftet. Emnet bliver 

genoptaget på næste afdelingsbestyrelsesmøde. 

 

9. Dorthe orienterede om afholdte udgifter siden sidst. 

 

10. De kortfattede referater fra afdelingsmøderne blev kritiseret. Referaterne skal fremover 

skrives så det tydeligt fremgår, hvad der stemmes om, og hvad der bliver besluttet. 

 

 Årsag til forskel på afdelingernes antennebudget blev forklaret men ikke accepteret! Em-

net bliver sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Søren Martinussen 

 

 

 


