Referat
Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Ejendomsselskab
4. maj 2021 kl. 18
Kl. 17 blev afholdt møde via teams med Engbrydeparkens afdelingsbestyrelse om
udbudsmaterielet om vaskerier. Efter få tilføjelser stemte begge bestyrelser
enstemmigt for at sende udbuddet i licitation.
Til stede: Dorthe Guldbrandsen, Anja Kølbæk Andreasen, David Nielsen-Ourø,
Kirsten T. Hansen, Inge-Merete Modler, Bente Hansen, Bente Oldenburg, Ruth
Røder. Fra administrationen lokalkundechef Lisa F. Nielsen og serviceleder Anders
Pflug. Afbud: John Ziegler

Dagsorden:
1
2
3
4
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Valg af dirigent
Valg af referent
Godkendelse af referat
Nyt fra administrationen. AB-møder fremover/dagsorden (Lisa, Dorthe,
David. Urafstemning, parkering optalt (Dorthe, Anja)
Nyt fra formanden, indkommen post, mails, møder m.v.

5a

Nyt fra medlemmerne

6
7
8
9
10

Udvalgene: træ- aktivitets- legeplads- vaskeri- og parkeringsudvalgene
Huskeliste
Mail (Dorthe, Anja)
Dorthe orienterer om udgifter siden sidst
Eventuelt
---------------------------------------------

1
2
3

Anja blev valgt til dirigent
Ruth blev valgt til referent
Godkendelse af referatet blev udsat, da ikke alle havde modtaget det.
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Anders oplyste, at en vikar (Jakob) er blevet ansat som hjælp til
personalet, der p.t. har frafald. Anja spurgte efter en liste over de
ansatte, bare med fornavn, så man vidste hvem der er hvem når man
mødes i området. Der var almindelig tilslutning til idéen, fra den øvrige
bestyrelse. Nogle ønskede en liste med fotos, men det vil afvente til man
hører, hvordan de ansatte stiller sig til det.
Lisa oplyste, at der p.t. er mange møder, både digitale og fysiske, på
grund af de mange større projekter der er i gang. Hun bad derfor om, at
møderne kunne begynde kl. 17 og at dagsordenen fremtidig må blive
tilrettelagt således, at hun og Anders kommer først på programmet, og

derfor ikke behøver at vente til alle andre sager er behandlet. Det var
bestyrelsen enige om at forsøge sig med ved de næste tre møder, for at
se om det virker efter hensigten.
Resultatet af urafstemningen blev forelagt. Inden afstemningen blev et ret
uddybende materiale omdelt til samtlige beboere. Optællingen blev
foretaget af Lisa og Anders. Dorthe og Anja overværede optællingen, der
resulterede i, at afd. 1 og 3 stemte ja, medens forslaget blev forkastet af
afd. 2 og 4. Der var 2 ugyldige stemmer i afd. 2. Lisa vil nu tage kontakt til
firmaet som stod for tilbuddet og forhøre, om arbejdet kan udføres under
de ændrede forudsætninger. Resultatet forventes at foreligge til næste
bestyrelsesmøde den 3.6.2021. (Et ubehageligt indlæg på FB er blevet
tilbagevist af Anja.) Resultatet af afstemningen vil blive opslået i samtlige
opgange.
5
Intet yderligere nyt, sagerne vedr. nye vaskerier og p-pladser er allerede
behandlet
Anja var stødt på et par p-vagter her, de fortalte, at der formentlig snart
vil blive oftere kontrol i området.
6

Træudvalget har besigtiget bunkeren i afd. 1 sammen med gartnerne.
De foreslog at så ”Vild med vilje” på den. Frø kan vist hentes gratis hos
kommunen. Bestyrelsen ønskede også lidt forskelligt farvede småbuske
plantet imellem, så det giver lidt variation. Det aftaltes at gartnerne vil
komme med et skitseret forslag.

7

Huskelisten blev tjekket, og stort set samtlige punkter er under
udførelse/behandling. Spørgsmålet om el-ladere ønskes yderligere
fremmet, så Lisa foreslog, at der bliver inviteret udbydere til at komme
og orientere bestyrelsen, og det vil hun tage sig af.
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Dorthe henstillede til medlemmerne om at besvare de mails hun
sender, så hun ved om beskederne er modtaget.
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Det er ikke lykkedes at få bilag fra KAB, så det var ikke muligt at oplyse
om beløbet.

10

Der var ingen indlæg, samtlige spørgsmål var blevet gennemdrøftet
under de øvrige punkter.
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