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Referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 6. juni 2017
Udsendt den 12. juni 2017

Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,
6. juni 2017, kl. 18.00
Til stede
Dorthe Guldbrandsen, Inge-Merete Modler, Dennis Poulsen og Anja Kølbæk Andreasen,
Ruth Røder samt suppleant Bente Hansen
Fra administrationen driftschef Søren Martinussen
Afbud fra Bo Jensen, David Nielsen-Ourø og Inger Lise Jeppsson

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af referat

4.

Nyt fra formanden
Indkommen post, klager, møder m.m.
4a.

Midlertidigt Administrationskontor

5.

Nyt fra medlemmerne

6.

Nyt fra udvalgene

7.

Nyt fra administrationen

8.

Samarbejde i bestyrelsen

9.

Dorthe orienterer om udgifter siden sidst

10.

Eventuelt
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Referat
1.

Anja blev valgt som dirigent.

2.

Søren blev valgt som referent.

3.

Referat fra sidste AB-møde blev godkendt.

4.

Indkøb og opfyldning af toiletpapir i selskabslokalet skal fortsat ske på afdelingernes
regning.
Der er ikke afsat midler i de nye budgetter til indkøb af gardiner til selskabslokalet. Bestyrelsen var enig om, at udgift til gardiner kan afholdes inden for rammebeløbet til indvendig vedligehold og fornyelser.
Der skal strammes op på rengøring af trapper og vask af måtter m.v.
Der er opsat en prøve på vejbump i udkørsel fra p-plads ved Vestergårdsvej 69. Trafikken
ind og ud af området foregår nu mere betrykkende.
Askebægre er ophængt ved selskabslokalet og på garage i gården Vestergårdsvej 61-69.

4a.

Administrationskontoret flytter til midlertidige lokaler på Herstedøstervej 9 – lige over
for materialpladsen. Flytning finder sted i uge 24, og alle beboerne skal informeres om
kontorets nye beliggenhed, samt åbningstider under og efter flytning.
Bestyrelsen godkendte informationsskrivelse fra Ejendomskontoret.

5.

Ruth fortalte om en spændende studietur i Bruxelles.

6.

Aktivitetsudvalget ligger stille, og der bliver ingen sommerfest i år på grund af manglende tilmelding.

7.

Glostrup Ejendomsselskab har ansat Susanne Sauerberg som ny kontorassistent.
Susanne tiltræder mandag den 17. juli 2017, - dermed er personalet igen fuldtalligt.
Bestyrelsen debatterede kvaliteten af Stofa’s ydelser og service. Antenneanlægget er i
2014 blevet opgraderet, og kontrakten kan tidligst opsiges til medio 2020.
Ved problemer med støj på signalet opfordres beboerne til, at tjekke stik / kabler og høre
naboerne om deres forbindelse, før der tages kontakt til Stofa. Stofa skal derimod blive
bedre til at yde hurtig service ved fejl på anlægget.

8.

Afdelingsbestyrelsen planlægger et seminar for alle bestyrelsesmedlemmer i Glostrup
Ejendomsselskab.

9.

Dorthe orienterede om, at der til aftenens møde var købt ind for 768 kr.
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10.

Beboerne opfordres til at parkere hensynsfuldt og undlade beskadigelse af beplantningen. Trailere og campingvogne må ikke optage parkeringspladserne.
Næste møde i bestyrelsen blev flyttet til mandag den 7. august.
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