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Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 

21. juni 2018, kl. 18.00 

 

 

 

 

Tilstede 

Dorthe Guldbrandsen, Inge-Merete Modler, David Nielsen-Ourø, Ruth Røder, Anja Kølbæk An-

dreasen, Dennis Poulsen og Bo Jensen samt suppleant John Ziegler og Bente Hansen 

 

Fra administrationen driftschef Søren Martinussen  

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 8. maj 2018 

4. Nyt fra formanden - 

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

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Nyt fra udvalgene 

a. Træudvalget (Ruth, Dennis, Jena og Dorthe) 

b. Legepladsudvalget (Anja, Dorthe, Mette og Inge-Merethe) 

c. Aktivitetsudvalget (Anja og Dorthe) 

7. Nyt fra administrationen -  

a. Status på byggeri af ny kontorbygning 

b. Nyt nøglesystem i kontorbygning 

c. GE ny postadresse 

d. Støj fra Rema1000 

e. Vasketider 

f. Status på kælderrumsprojekt 

8. Status på selskabslokale 

9. Dorthe orienterer om udgifter siden sidst 

10. Eventuelt 
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1. Bo blev valgt som dirigent. 

 

2. Søren blev valgt som referent.  

 

3. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 8. maj 2018 blev godkendt. 

 

4.  Afdelingsregnskabsmøde afholdes torsdag den 4. oktober 2018, og der skal reserveres 

plads på Skolen i Musisk Sal eller Restauranten i Sportshallen. 

 

 Som aftalt på tidligere møde i afdelingsbestyrelsen, bliver der påklistret en besked på de 

biler, som holder parkeret i strid med gældende husorden. Denne metode har været et ef-

fektivt middel mod hensynsløs parkeringsadfærd i afdelingerne. 

 En enig bestyrelse besluttede, at parkeringsreglerne skal efterleves af alle beboerne, og 

der fortsat skal påklistres besked på de biler, som holder parkeret forkert. Hvis en beboer 

vælger at ignorere henstillingen fra administrationskontoret, skal sagen føres som en 

overtrædelse af husordenen. 

 

5. Anja opfordrer til, at medlemmer af bestyrelsen deltager i diverse kurser for beboere. 

 

 David informerede om, at boligselskabet 3B bliver en del af KAB fællesskabet. 

 

6a. Træudvalget har besigtiget hvert enkelt træ i gårdrum 10, og besluttet hvor og hvad der 

skal fældes og beskæres. 

 Træudvalget opfordres til at se på træer ved den gamle containergård, og der opfordres 

til, at beskæringen sker mere nænsom. 

 

6b. Legepladsudvalget har aftalt planlægningsmøde til 2 nye små legepladser i gårdrum 2 og 

4. 

 

6c. Aktivitetsudvalget afholder sommerbanko den 18. august 2018 

 

7a. Ny kontorbygning blev afleveret den 12. juni, og i den forbindelse blev alle synlige fejl og 

mangler registreret. Ved indflytning den 19. juni var der stadig en række mangler – fx 

mangler alle vinduesplader at blive monteret, og 8 indvendige døre er hængslet forkert. 

 Åbning af nyt kontor om formiddagen den 21. juni forløb fint, med mange besøgende be-

boere. 

 

7b. Der er installeret alarm og nyt nøglesystem i kontorbygningen – kun formanden har ad-

gang uden for kontortid. 

 

7c. Glostrup Ejendomsselskab har fået ny postadresse på Vestergårdsvej 10. 

 

7d. Rema1000 har en meget støjende generator stående mellem butik og kontor. Rema lover 

at generatoren udskiftes til en anden lydsvag model. 
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7e. Samtlige vaskerimaskiner er blevet kodet, så vasketider og holdetider passer med beslut-

ning fra afdelingsmødet. 

 

7f. Ejerløse kælderrum er inspiceret og indbo er sat i depot. På næste AB-møde i august bli-

ver der gjort rede for hele kælderrumsprojektet. 

 

8. Der er sket omfattende hærværk i forbindelse med en privat fest i selskabslokalet. Lejer af 

lokalet er indforstået med, at skulle betale for ødelæggelserne. 

 

9.  Der er til aftenens møde købt ind for 722,00 kr. 

 

10. Næste møde afholdes den 14. august 2018. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Søren Martinussen 

 

 


