#JobInfo Criteria=KABside1#

Referat
Glostrup Ejendomsselskab
Møde den 1. december 2015
Udsendt den 7. december 2015

Afdelingsbestyrelsesmøde, Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,
1. december 2015, kl. 18.00, Sportsvej 10, 2600 Glostrup

Til stede
David Nielsen-Ourø, Anja Kølbæk Andreasen, Dennis Poulsen, Inge-Merete Modler, Dorthe
Guldbrandsen og Lise Rasmussen
Fra administrationen Ronny Hjordt-Nielsen fra kl. 18.30

Dagsorden
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af referat

4.

Konstituering af AB – valg af kasserer

5.

Nyt fra formanden
Indkommen post, møder m.m.

6.

Nyt fra medlemmerne

7.

Nyt fra udvalgene

8.

Mødekalender 2016

9.

Energi-seminar i GE, evaluering og materiale

10.

Snerydning

11.

Nyt fra administrationen
a.
Klagestatistisk
b.
Ansættelsesproces ny driftsleder
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12.

David orienterer om udgifter siden sidst

13.

Evt.

Referat
1.

Anja blev valgt som dirigent.

2.

Ronny blev valgt som referent.

3.

Referat fra sidste AB-møde blev umiddelbart godkendt. Inge-Merete præciserede, at man
skal skelne mellem altan-inddækninger (røde blokke) og sideafskærmninger (gule blokke).

4.

Dorthe blev valgt til kasserer.

5.

David orienterede om en henvendelse fra en beboer, der føler sig generet af trafik på
pladsen ved Egeparken, på hjørnet af Herstedøstervej og Stadionvej. Det er et kommunalt
anliggende og henvendelsen videresendes til kommunen.

6.

Der var intet nyt fra medlemmerne.

7.

Der har ikke været afholdt møder i nogen af udvalgene siden sidst.

8.

Det er besluttet, at man fortsætter med at holde afdelingsbestyrelsesmøderne den 1. tirsdag i måneden. I første omgang gældende for første halvår.
Datoerne er:
5. januar 2016
2. februar 2016
1. marts 2016
5. april 2016
3. maj 2016
7. juni 2016

9.

Punktet tages op på januar mødet. David rundsender materiale til samtlige ABmedlemmer.

10.

Snerydningen i weekenden d. 21. – 22. nov. 2015 blev drøftet. Både AB-medlemmer og
administrationskontoret har haft henvendelser fra utilfredse beboere. Ronny redegjorde
for de udfordringer entreprenøren har stået overfor. Tilbagemeldingen fra entreprenøren
er, at man ikke ønsker at fortsætte aftalen om snerydning i Glostrup Vestergård. Ronny er
p.t. i færd med at indgå ny aftale med en anden entreprenør. Det blev bemærket, at vores
område var pænere ryddet end det var tilfældet på kommunens veje og fortove og hos
vores naboer i Boligselskabet.
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11.

Ronny orienterede om, at der kun er indgået én klage i november måned, som drejer sig
om ulovlig husdyrhold.
Desuden orienterede Ronny om, at den kandidat der var udset til at starte i den vakante
driftslederstilling, desværre er sprunget fra. Der indledes straks en ny rekrutteringsproces.

12.

Der har ingen udgifter været siden sidst.

13.

Der var intet til punktet.
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