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 den , kl.    
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Orla Neumann 

Afbud: Michael Poulsen 

KAB: Kundechef Lisa Fomsgaard Nielsen, driftschef Søren Martinussen 

 

 

Indholdsfortegnelse 

 

1. Valg af dirigent ..................................................................................................................................... 3 

2. Godkendelse af forretningsorden ...................................................................................................... 3 

3. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 ................................................... 3 

4. Fremlæggelse af revisionsprotokol .................................................................................................... 4 

5. Meddelelser fra formanden................................................................................................................. 4 

6. Organisationsbestyrelsens sammensætning ..................................................................................... 4 

7. Konstituering – valg af ny næstformand .......................................................................................... 5 

8. Repræsentantskabets sammensætning.............................................................................................. 6 

Sager til beslutning ....................................................................................................................................... 6 

9. Opfølgning på Energi- og Ressourcehandlingsplaner .................................................................... 6 

10. 360 graders analyser ............................................................................................................................. 7 

11. Opfølgning på temamøde/målsætningsprogram ............................................................................ 8 



 

Referat 
 

Glostrup Ejendomsselskab 

Møde den 13. december 2017 

Udsendt den 2. januar 2018 

 

 
 

2/15 

12. Nyt om REMA 1000 ............................................................................................................................. 9 

Sager til orientering .................................................................................................................................... 11 

13. Udgifter afholdt af organisationsbestyrelsen ................................................................................. 11 

14. Nyt fra administrationskontoret ...................................................................................................... 12 

15. Nyt fra afdelingerne ........................................................................................................................... 12 

16. Kommende møder.............................................................................................................................. 13 

17. Beboerklagenævnssager .................................................................................................................... 14 

18. Eventuelt .............................................................................................................................................. 14 

19. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed....................................................................................... 14 

 

 

 

 

 

 

 

Bilag 1: Forretningsorden ............................................................................................................................ 3 

Bilag 2: Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017.............................................. 3 

Bilag 3: Oplæg til målsætningsprogram.................................................................................................... 8 

Bilag 4: Totalentreprisekontrakt ............................................................................................................... 11 

Bilag 5: Købsaftale ...................................................................................................................................... 11 

Bilag 6: Dokumentation for deponering.................................................................................................. 11 

Bilag 7: Varslingsbrev ................................................................................................................................ 11 

Bilag 8: Beboerinformation ........................................................................................................................ 11 

Bilag 9: Beboerklagenævnsstatistik .......................................................................................................... 14 

 



 

Referat 
 

Glostrup Ejendomsselskab 

Møde den 13. december 2017 

Udsendt den 2. januar 2018 

 

 
 

3/15 

1. Valg af dirigent 

Organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal vælges en dirigent. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen beslutter om der skal vælges en dirigent. 

 

Beslutning 

 

David Nielsen-Ourø blev valgt som dirigent. 

 

2. Godkendelse af forretningsorden 

Forretningsordenen vedlægges som bilag. 

  

Bilag  1: Forretningsorden 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender forretningsordenen. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte forretningsordenen. 

 

3. Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 

Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 er udsendt til organisations-

bestyrelsen den 15. november 2017. 

 

Referatet fremlægges til formandens underskrift. 

 

Bilag 2: Referat af organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen godkender referatet og at det efterfølgende under-

skrives af formanden. 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte referatet der efterfølgende blev underskrevet af formanden. Frem-

over vil referatet blive vedlagt dagsordenen som bilag. 

 

4. Fremlæggelse af revisionsprotokol 

I henhold til bestemmelserne i "Bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. § 93, stk. 5" 

fremlægges selskabets revisionsprotokol. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager revisionsprotokollen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Der har ingen ændringer været siden sidst. Organisationsbestyrelsen tog revisionsprotokollen til efter-

retning. 

 

5. Meddelelser fra formanden 

Formanden vil eventuelt give aktuelle meddelelser eller berette om relevante begivenheder 

siden seneste organisationsbestyrelsesmøde. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

David Nielsen-Ourø orienterede om mødet i KAB’s bestyrelse aftenen forinden, hvor der blandt andet 

blev drøftet nyt kontorhus samt nyt IT system.  

 

6. Organisationsbestyrelsens sammensætning 

På repræsentantskabsmødet den 1. november 2017 blev der foretaget valg af medlemmer til 

organisationsbestyrelsen.   
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Organisationsbestyrelsen har følgende sammensætning: 

 

       På valg 

Formand   David Nielsen-Ourø  2018 

Næstformand  Jannik Andresen Schwarz 2019 

Medlem   Gunver Kreipke  2018 

Medlem   Orla Neumann   2018 

Medlem   Dorthe Guldbrandsen  2019 

1. suppleant Vibeke Nielsen    

2. suppleant Jena Madsen    

3. suppleant Michael Poulsen (personlig suppleant for Jannik Andresen Schwarz) 

 

Næstformand Jannik Andresen Schwarz er i november måned flyttet fra selskabet og udtrådt 

af bestyrelsen. Michael Poulsen bliver indkaldt som suppleant. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Konstituering – valg af ny næstformand  

Da næstformand Jannik Andresen Schwarz er udtrådt af organisationsbestyrelsen, skal der 

vælges en ny næstformand blandt organisationsbestyrelsens medlemmer. Ifølge Glostrup 

Ejendomsselskabs forretningsorden for repræsentantskabsmøder fra 2010 konstituerer orga-

nisationsbestyrelsen sig med valg af formand og næstformand, og det tilstræbes at for-

mandsposterne vælges blandt formænd for afdelingerne.  

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen vælger en ny næstformand.  

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen drøftede situationen efter næstformandens udtrædelse. For at imødekomme 

hensigten om at formand og næstformand i organisationsbestyrelsen vælges blandt afdelingernes for-

mænd, blev det besluttet at afvente de kommende afdelingsmøder i januar og februar, hvor der både vil 

være valg til afdelingsbestyrelserne samt valg til repræsentantskabet. Der indkaldes herefter til ekstra  
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ordinært repræsentantskabsmøde inden 16. maj 2018, hvor der er aftalt organisationsbestyrelsesmøde. 

Først herefter vil organisationsbestyrelsen blive konstitueret med en ny næstformand. 

 

8. Repræsentantskabets sammensætning 

På budgetmøderne i 2017 blev der foretaget valg af medlemmer til repræsentantskabet.  

 

Repræsentantskabet har følgende sammensætning: 

 

       Afdeling 

Formand David Nielsen-Ourø   Vestergård III 

Medlem Jannik Andresen Schwarz  Engbrydeparken 

Medlem Dorthe Guldbrandsen   Vestergård I 

Medlem Gunver Kreipke   Vestergård I 

Medlem Orla Neumann    Vestergård III 

Medlem Jena Madsen    Vestergård IV 

Medlem Bo Jensen    Vestergård IV 

Medlem Maiken Daugaard   Engbrydeparken 

Medlem Michael Poulsen   Engbrydeparken  

Medlem Vibeke Nielsen    Vestergård III 

Medlem Vakant     Vestergård II 

Medlem Vakant     Vestergård I 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger: 

 

Jannik Andresen Schwarz er fraflyttet, og derfor er der en vakant plads i repræsentantskabet. 

 

Sager til beslutning 

9. Opfølgning på Energi- og Ressourcehandlingsplaner  

På organisationsbestyrelsesmødet den 25. oktober 2017 blev energihandleplanerne præsente-

ret og drøftet. Organisationsbestyrelsen havde en drøftelse af behovet for at se på energi-

handleplanerne i sammenhæng med det øvrige behov for investeringer i tekniske instal- 
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lationer, og at der muligvis skal en ekstern rådgiver på opgaven med at etablere dette over-

blik samt udarbejde forslag til handlingsplan.  

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at mødes uden administrationen for at drøfte det videre 

forløb. Emnet tages op igen til videre drøftelse. 

 

Indstilling  

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen drøfter emnet og beslutter det videre forløb. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen har afholdt separat møde om energihandleplanerne samt de øvrige byg-

ningsmæssige udfordringer som afdelingerne står overfor, og har besluttet at indgå samarbejde med en 

rådgiver, for at få udarbejdet et overblik i form af et skitseprojekt. 

 

Organisationsbestyrelsen ønsker at der er fokus på følgende ting: 

 

 Faldstammer – om de skal skiftes eller kan renoveres? Inklusiv overslagspriser. 

 Vand- og varmeforsyning – tilstand og dermed restlevetid skal undersøges. Som udgangspunkt øn-

skes 1-strengs anlæg suppleret med nye større radiatorer samt varmegenvindingsanlæg (ventilati-

on). 

 Vinduer i opgange – tilstand og dermed restlevetid skal undersøges. 

 Nye badeværelser – undersøges hvis rørarbejder vil medføre store skader, og det dermed vil være 

mest rationelt at opgradere nuværende badeværelser. 

 

Organisationsbestyrelsen understregede, at de ønsker meget tæt involvering i processen. Det blev aftalt 

at undersøge mulighederne for at få udarbejdet et skitseprojekt hos rådgiveren, der medvirkede ved 

etableringen af de grønne tage. Alternativt hos Gaihede eller Dominia. Beslutningen om hvilken rådgi-

ver kan tages pr. mail. Organisationsbestyrelsen ønsker at mødes med rådgiveren til næste organisati-

onsbestyrelsesmøde den 7. februar 2018. 

Organisationsbestyrelsen bevilgede en økonomisk ramme til udarbejdelse af skitseprojekt på maksimalt 

500.000 kr. inkl. moms. 

Med ovennævnte bemærkninger godkendte organisationsbestyrelsen det videre forløb. 

 

10. 360 graders analyser 

På organisationsbestyrelsesmødet den 8. maj 2017 besluttede organisationsbestyrelsen at til-

købe 360 graders analyser for samtlige afdelinger. Arbejdet med analyserne er nu igangsat, 
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og der afholdes møde med driftspersonalet i den første uge af januar. Analyserne forventes 

færdige i begyndelsen af marts 2018. 

 

Erfaringerne fra andre organisationers analyser viser, at det er en god ide at afholde en work-

shop med præsentation af resultaterne. Denne workshop kan både være rettet mod organisa-

tionsbestyrelsen alene og så med efterfølgende præsentation for afdelingsbestyrelserne, men 

det er også en mulighed at invitere både organisations- og afdelingsbestyrelsesmedlemmer til 

samme workshop. En mulig dato for workshop kunne være onsdag den 21. marts 2018. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt beslutter 

dato for workshop samt deltagerkreds. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen besluttede at den første præsentation af 360 graders analyserne vil blive i en 

workshop for organisationsbestyrelsen. Der udarbejdes en plan for at brede resultaterne ud til afdelin-

gerne efterfølgende. 

 

Der blev aftalt, at workshop afholdes den 21. marts 2018 kl. 17.00. 

 

11. Opfølgning på temamøde/målsætningsprogram  

Arbejdsgruppen holdt møde den 27. november 2017 og vedlagt som bilag er et oplæg til mål-

sætningsprogram.  

 

Opbygningen i målsætningsprogrammet er, at man i indledningen introducerer Glostrup 

Ejendomsselskab, og hvilket formål selskabet har med et målsætningsprogram. Selve pro-

grammet indeholder fire målsætninger og forslag til, hvad selskabet konkret kan gøre for at 

realisere hver enkelt målsætning.  

 

Arbejdsgruppen drøftede desuden den videre proces mod et endeligt og layoutet målsæt-

ningsprogram – herunder tidsplan for processen, der sandsynligvis vil vare frem mod en 

godkendelse på repræsentantskabsmødet i efteråret 2018 samt arbejdsgruppens rolle i forlø-

bet. Organisationsbestyrelsen bedes drøfte dette. 

 

Bilag  3: Oplæg til målsætningsprogram 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager stilling til, om målsætningsprogrammet inde-

holder de indsatser, organisationen vil prioritere i 2018-21, og beslutter en godkendelsespro-

ces for målsætningsprogrammet. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen godkendte oplægget til målsætningsprogram samt besluttede en godkendel-

sesproces for målsætningsprogrammet, der indebærer, at et færdigrevideret udkast vil blive omdelt før 

organisationsbestyrelsesmødet den 7. februar 2018. 

 

Målsætningsprogrammet skal godkendes på et repræsentantskabsmøde, og vil derfor indgå som et 

punkt på det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2018 (se pkt. 7). 

 

Organisationsbestyrelse aftalte en årlig evaluering af målsætningsprogrammet og deraf følgende aktivi-

teter.  

 

12. Nyt om REMA 1000  

Glostrup Kommune har den 16. november 2017 meddelt tilladelse til byggeri af nyt admini-

strationskontor, og et par dage senere blev der givet byggetilladelse til REMA 1000 dagligva-

rebutik.  

 

Alle myndighedsgodkendelser er dermed på plads, og totalentreprisekontrakten er netop 

modtaget. Kontrakten er vedlagt som bilag. Før mødet tjekkes kontrakten igennem af admi-

nistrationen, så kontrakten forhåbentlig kan underskrives på mødet. 

 

REMA 1000 har derfor deponeret 8.875.000 kr. inkl. moms som restkøbesum for overtagelse 

af ejendommen den 30. november 2017. Derudover udestår en merkøbesum på 323.276 kr. 

inkl. moms, der vil blive betalt når Glostrup Kommune har tilrettet byggetilladelsen til et 

byggeri med et bruttoetageareal på 1.200 m2. Vedlagt som bilag er købsaftalen samt doku-

mentation for deponering. 

 

Som tilføjelse til købsaftalen skal REMA 1000 inden byggestart sørge for, at få berigtiget af-

standskrav i forhold til nærmeste nabo. REMA 1000 har oplyst at landinspektør er sat i gang, 

og at dokumentation vil blive fremsendt inden byggestart. 

 

I henhold til byggeloven er omkringliggende boliger varslet med 14 dage inden opstart af ar-

bejde, der medfører støvgener og støjende aktivitet. Se vedlagte varslingsbrev samt beboerin-

formation af den 30. november 2017.  
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Arbejdet med nedbrydning er planlagt til udførelse i perioden 4. december 2017 til 12. januar 

2018. Dog vil støjende aktiviteter først blive startet efter den 13. december 2017. Byggeri af 

kontorbygning og dagligvarebutik forventes udført i løbet af 4 måneder. 

 

Projekttidsplan 

Indretning af byggeplads og nedbrydning startes den 4. december 2017. 

Forventet byggestart ultimo januar 2018 

Forventet aflevering juni 2018 

 

Nedbrydningsarbejdet udføres af Nedbrydningsentreprenør Preben Hockerup A/S, NJ-

Gruppen er ansvarlig entreprenør på byggeriet, og Dansk Butikstjeneste A/S er tilsynsføren-

de. 

 

De fremtidige forhold omkring eksisterende fjernvarmerør på tværs af byggegrunden samt 

spørgsmål om, hvorfra ny kontorbygning skal forsynes med varme, er endnu ikke klarlagt.  

 

Hvis der bliver tale om ny stikledning på fjernvarmeforsyningen, kan der muligvis i samme 

forbindelse etableres et nyt stik til lokal varmecentral/boilerum under Sportsvej 18. Herved 

opnås en bedre og stabil forsyning af varme til boligerne i afdeling Vestergård III, og de gam-

le fjernvarmerør på byggegrunden kan nedlægges. 

 

På mødet i følgegruppen blev det aftalt, at forhold omkring fjernvarmeforsyning skal drøftes 

og afklares på et teknisk møde med deltagelse af KAB-varmekonsulent, rådgivende ingeniør 

og repræsentant fra Glostrup Forsyning. Administrationen vil orientere mere om dette på 

mødet. 

 

Den nye administrationsbygning bliver udført med grønt tag. Beslutning om ændring af tag-

belægningen blev truffet på møde i organisationsbestyrelsen den 30. august 2017, hvor mer-

udgift for grønt tag på ca. 110.000 kr. + moms blev godkendt. 

 

På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. september 2017 blev det enstemmigt ved-

taget, at der gives et tilskud på 150.000 kr. fra dispositionsfonden til nedrivning og genopfø-

relse af affaldsskuret, som ligger for tæt på den nye kontorbygning. 

 

Retablering af skraldeskur sker på selskabets bekostning. Ny placering aftales med afdelings-

bestyrelsen i Glostrup Vestergård. 

 

Havearealet mellem REMA 1000 og nærmeste boligblok på Sportsvej 12-18 er ikke en del af 

byggeprojektet, men begge parter i byggesagen er enige om, at den eksisterende brede hæk i 

skel til byggepladsen skal bevares som støjværn i byggeperioden. Hvad der i øvrigt skal ske 

med havearealet i fremtiden, skal drøftes med beboerne på afdelingsmødet i januar 2018. 
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Bilag 4: Totalentreprisekontrakt 

Bilag 5: Købsaftale  

Bilag 6: Dokumentation for deponering 

Bilag 7: Varslingsbrev  

Bilag 8: Beboerinformation 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning samt godkender 

og underskriver totalentreprisekontrakten. 

 

Beslutning 

 

Administrationen orienterede om forskellige emner, herunder at nedbrydningen nu er i gang og for-

ventes færdig før jul – dog ikke kælderarealet. 

 

Da der er fravalgt teknisk rådgiver på denne sag, har KAB’s jurister i stedet for gennemgået den udar-

bejde totalentrepriseaftale og finder at denne aftale holder sig indenfor vanlig standard.  

 

Der har været afholdt teknisk møde om varmeforsyning med alle involverede parter, og der er enighed 

om at etablere et nyt boilerum/opsætte en ny unit. Der er et udestående om, hvem der betaler den ekstra 

omkostning. Organisationsbestyrelsen besluttede, at fordelingen af betalingen afgøres mellem REMA 

1000 og kundechefen. 

 

David Nielsen-Ourø og Søren Martinussen havde undersøgt området for at finde steder, hvor det vil 

være muligt at etablere midlertidige p-pladser, mens byggeriet står på. Den fremlagte plan, hvor der 

lægges plader på græs et par steder, blev godkendt og der sendes information til beboerne.  

 

Organisationsbestyrtelsen tog orienteringen til efterretning, og underskrev efterfølgende totalentrepri-

seaftalen. 

 

Sager til orientering 

13. Udgifter afholdt af organisationsbestyrelsen 

Ifølge aftale med David Nielsen-Ourø orienteres der på hvert organisationsbestyrelsesmøde 

om udgifter afholdt af organisationsbestyrelsen.  

 

Administrationen orienterer på baggrund af en aktuel udskrift af bogføringer, der vedrører 

organisationsbestyrelsens rådighedsbeløb. 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Der har ingen udgifter været siden sidste møde. Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efter-

retning.  

 

Orla Neuman spurgte ind til om der er gjort nogle tiltag for at imødekomme revisionens bemærkning i 

revisionsprotokollen vedrørende rådighedskonti samt andre forhold. Dette medførte en længere drøftel-

se i organisationsbestyrelsen. Lisa Fomsgaard Nielsen undersøger sagen nærmere inden næste møde.   

 

14. Nyt fra administrationskontoret  

Driftschef Søren Martinussen vil på mødet orientere om nyt fra administrationen. 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Driftslederassistent Brian Deleuran er startet den 1. december 2017 og har haft en god start. 

 

Vikaren Cecilies ansættelse er forlænget til ultimo februar. Til næste organisationsbestyrelsesmøde vil 

der være et oplæg om besættelse af stillingen. 

 

Søren Martinussen har udført et mindre udbud af murerarbejdet, hvor der er taget udgangspunkt i 

driftsplanerne for alle afdelinger for næste år. De tre indbudte murere har budt ind med stykpriser/m2. 

Resultatet er en besparelse på minimum 500.000 kr. Organisationsbestyrelsen udtrykte stor tilfredshed 

med dette tiltag. 

 

15. Nyt fra afdelingerne 

Varmerør i Engbrydeparken 

På møde i organisationsbestyrelsen den 25. oktober 2017 blev der orienteret om en meget 

ustabil varmeforsyning i Engbrydeparken, der skyldes to brud på gamle rør i jorden samt 

nedslidte pumper og vekslere i varmecentralen. 
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Organisationsbestyrelsen besluttede, at igangsætte et projekt med en projektleder fra Center 

for Byggeri i KAB samt en ekstern rådgiver til at afdække projektets omfang og økonomi. 

 

De første rørbrud er nu repareret, cirkulationspumpe i varmecentralen er skiftet, og nye var-

mevekslere er bestilt, men siden seneste møde i organisationsbestyrelsen er der opstået end-

nu et brud på en rørstrækning, som der p.t. arbejdes på at få lukket. 

 

Center for Byggeri i KAB meddeler, at der i løbet af december 2017 kan tilkobles en projekt-

leder på sagen.  

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Udover ovennævnte om Engbrydeparken blev der desuden orienteret om afdelingerne i Glostrup Ve-

stergård, hvor der er afholdt juletræsfest med deltagelse af 64 personer. Desuden er der udarbejdet en 

”kælderhandlingsplan”, idet en gennemgang har vist at der er en lang række kælderrum, som ikke er 

udlejet efter reglerne, og hvor brugen af disse er tvivlsom. Dette punkt tages med på budgetmøderne i 

januar/februar 2018. 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

16. Kommende møder  

Forslag til møder i 2018: 

 

Organisationsbestyrelsesmøde  onsdag den 7. februar 2018   kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde  onsdag den 16. maj 2018   kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde  onsdag den 29. august 2018   kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde  onsdag den 24. oktober 2018   kl. 17.00 

Organisationsbestyrelsesmøde  onsdag den 12. december 2018  kl. 17.00 

  

Repræsentantskabsmøde   onsdag den 7. november 2018   kl. 17.00 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

  



 

Referat 
 

Glostrup Ejendomsselskab 

Møde den 13. december 2017 

Udsendt den 2. januar 2018 
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Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Dato for det ekstraordinære repræsentant-

skabsmøde besluttes på organisationsbestyrelsesmødet den 7. februar 2018. 

 

Organisationsbestyrelsen indkaldes via Outlook-kalenderinvitation. 

 

17. Beboerklagenævnssager 

Som bilag vedlægges en oversigt over beboerklagenævnssager i Glostrup Ejendomsselskab i 

perioden 2014-2017. 

 

Bilag 9: Beboerklagenævnsstatistik 

 

Indstilling 

 

Det indstilles, at organisationsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 

 

Beslutning 

 

Organisationsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

18. Eventuelt 

Der var intet til eventuelt. 

 

19. Referat fra mødet – eventuel fortrolighed 

På organisationsbestyrelsesmøderne vil der kunne blive behandlet forhold, der er personføl-

somme, eller som på anden vis ikke bør fremgå af det organisationsbestyrelsesreferat, der of-

fentliggøres.  

 

Dette forhold har altid været til stede, men har fået fornyet aktualitet i forbindelse med ny 

lovgivning, der påbyder offentliggørelse af referater. 

  



 

Referat 
 

Glostrup Ejendomsselskab 

Møde den 13. december 2017 

Udsendt den 2. januar 2018 
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Indstilling 

 

Det indstilles, at referatets karakter fremover behandles som sidste punkt på organisationsbe-

styrelsens møde, og at organisationsbestyrelsen vurderer, om der skal udarbejdes et fortroligt 

referat. 

 

Beslutning 

 

Der var intet til fortrolighed. 


