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Referat

Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård 8. april 2020 kl. 18.00
Mødet afholdt via Skype på pc
Til stede på video: Dorthe Guldbrandsen, David Nielsen-Ourø, Inge-Merete Modler, Ruth Røder,
Bente Hansen og John Ziegler
Fra administrationen: driftschef Søren Martinussen

Dagsorden (På grund af mødeformen er dagsordenen minimeret.)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat fra sidste møde den 3. marts 2020
Nyt fra formanden - indkommen post, klager, møder m.m.
Nyt fra medlemmerne
Nyt fra administrationen

1.

Dorthe blev valgt som dirigent.

2.

Søren blev valgt som referent.

3.

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 3. marts 2020 blev godkendt.

4. & 5. Bestyrelsen drøftede de iværksatte forholdsregler for smittefare i afdelingen. Det blev besluttet at annullere fælles plantedag på mors dag den 10. maj. Arrangementet udsættes til
foråret 2021.
6.

Oplæg til forslag om parkeringsvagt i Glostrup Vestergård blev drøftet. Forslag om parkeringsvagt og planer om et ekstraordinært beboermøde blev udsat indtil bestyrelsen
igen kan mødes normalt og tage fælles beslutninger.
Glostrup Kommune har besvaret administrationens forespørgsel om muligheder for
etablering af nye carporte. Før kommunen kan forholde sig til en eventuel ansøgning,
skal der fremsendes et komplet myndighedsprojekt.
Bestyrelsen besluttede, at ønsket om nye carporte skal medtages i det igangværende
genopretningsprojekt for Glostrup Vestergård.
Etablering af LED ved udskiftning af samtlige eksisterende lyskilder på boligblokken
Vestergårdsvej 37 – 53 er igangsat. Når projektet er evalueret, skal der tages beslutning
om LED i resten af bebyggelsen.
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Administrationen er i dialog med Nortec om etablering af nye vaskerimaskiner og nyt
bookingsystem i alle vaskerier. Reviderede tilbud fra Nortec skal granskes, og forhold
omkring regler for udbud skal afklares.
Ifølge afdelingernes plan for vedligehold, skal der i foråret 2020 udføres rens af ventilationskanaler. Administrationen har modtaget 2 tilbud på opgaven, og begge tilbud kan udføres indenfor det afsatte budget. Projektet er imidlertid sat på pause, da opgaven kræver
adgang til samtlige boliger, hvilket ikke er ønskeligt netop nu pga. risiko for smitte.
Til slut orienterede Søren om en påsat brand i 4 parkerede biler på arealet mellem Vestergårdsvej 35 og 37. Der er ikke sket skade på afdelingen, og sagen er derfor alene et forhold mellem politi, forsikring og bilernes ejer.
På samme parkeringsareal har der tidligere i marts været gravet ud, fordi der var opstået
et stort hul i asfalten. Ved udgravning blev det konstateret, at parkeringspladsen var anlagt ovenpå en gammel brønd. Brøndhullet er nu fyldt op, og asfalten er repareret.
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