
Referat 

 

Glostrup Vestergård I-IV 

AB-møde den 8. maj 2018 

Udsendt den …  2018 

 

 

Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,  

8. maj 2018, kl. 18.00 

 

Tilstede: 

Dorthe Guldbrandsen, Anja Kølbæk Andreasen, Dennis Poulsen, Bo jensen, Inge-Merete Modler, David 

Nielsen-Ourø, Ruth Røder samt suppleanter Bente Hansen og John Ziegler. 

Fra administrationen: driftschef Søren Martinussen 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 3. april 2018 

4. Nyt for formanden  

a. Indkommen post, klager, møder m.m. 

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Nyt fra udvalgene   

a. Træudvalget 

b. Aktivitetsudvalget   

7. Nyt fra administrationen 

a. Status på byggesag 

b. Legepladser 

c. Nye vaskeritider 

d. Dato for AB-møde i juni 

e. Altaner 

8. Status på selskabslokalet 

9. Dorthe orienterer om udgifter siden sidst 

10. Eventuelt 

 

 



 

1 Bo blev valgt som dirigent 

2 Ruth blev valgt som referent 

3 Referatet fra mødet den 3. april 2018 blev godkendt 

       Da driftschefen ikke kunne være til hele mødet blev pkt. 7 behandlet først 

7.    a. Søren oplyste, at byggeriet af Rema 1000 samt den ny administrationsbygning skrider frem  

            som planlagt og at man forventer at administrationsbygningen kan tages i brug medio juni. 

            Dog er der sket en forsinkelse vedr. boilerrum nr. 18, som ikke bliver færdigt til tiden, hvorfor 

            GE skal leje den varmeunit, der pt sørger for varmeforsyning for området, længere end beregnet. 

            Men det har ingen betydning for byggeriets tidsplan.  

   

       b   Status. Afd. 1 og 2 skal hver have en ny legeplads. De gamle blev fjernet fordi de var nedslidte og  

            ikke opfyldte de krav der er til legepladser i dag. Der er afsat 300.000 kr. til projektet, og udvalget  

            der består af Søren, Mette (beboer), Inge-Merete, Dorthe og Anja går nu i gang med at indhente  

            tilbud i lighed med tidligere.  

 

      c    Der er opstået problemer efter de nye vasketider er blevet kodet ind. Ved en programmeringsfejl er 

            maskinerne låst i hele reserveringstiden, dvs. at de ikke kan benyttes af andre efter det sædvanlige 

            kvarter over det reserverede tidspunkt man normalt har til rådighed. Det vil snarest blive rettet så  

            tiderne bliver som vedtaget af bestyrelsen og meldt ud til beboerne. Formanden er på det nærmeste  

            blevet væltet af mails og sms og telefonopkald, og bestyrelsen er ret utilfreds med Mieles håndtering  

            af omstillingen. Man vil derfor nøje følge sagens gang og evt. meget snart finde andre firmaer der  

            kan tilbyde bedre service. 

 

     d   Datoen for AB-mødet i juni blev sat til den 8. juni kl. 18, fordi den sædvanlige mødedag, den første 

          tirsdag i måneden, i år falder på grundlovsdagen, hvor mange holder fri. 

 

    e   Administrationen har udsendt besked til de resterende ca. 30 lejemål, der ikke har altan, så de 

         kunne tilkendegive om de evt. ønsker en. Der var 6 lejemål som var interesserede, men da det 

         bliver uforholdsmæssigt dyrt hvis der er under 10, vil administrationen give besked om at der 

         ikke bliver en ny omgang opsætning af altaner i denne omgang. 



 

       F   Der er blomsterdag på søndag, og alt er klappet og klart. Det bliver dog ikke Dorthe og Anja der 

            kommer til at stå ved baren/pølsevognen, folkene var helt skuffede over at de ikke fik lov, så det 

            får de da -  

 

4.  a    Som nævnt under punkt 7 c er der en del virak omkring vasketiderne, se ovenfor 

     b.   En beboer er til en del gene for kontorpersonalet, sagen er videregivet til OB 

     c.    Formanden har fået klage fra en beboer, men Dorthe fik klaret problemet på stedet, så 

            klagen blev frafaldet. 

    d     Det ny køleskab til selskabslokalet er på vej. 

 

5.       Intet nyt fra medlemmerne 

 

6.  a   Træudvalget kunne konstatere, at det foreløbigt har været meget tilfredsstillende med den foretagne 

          beskæring omkring de 2 gårdrum 7 og 8, hvilket beboerne også har givet udtryk for. Det har givet lys  

          og luft og de nyplantede træer er i god groning. Nu vil udvalget gå videre med de resterende 

         beskæringer i bl.a. gårdrum 10 og et par enkeltstående træer forskellige steder, arbejdet forventes 

         i gang snarest muligt. 

 

   b   Aktivitetsudvalget: Der er sommerbanko i august, men datoen er flyttet fra den 25.8. til den  18.8.  

        fordi der er Glostrup festival den 25.8. 

   c    Det ny blomsterbed med selskabets logos farver er under udarbejdelse og imødeses med spænding 

 

8.    Status på selskabslokalet måtte vente til Anders kan give besked, fordi Søren pga sygefravær ikke 

        har kunnet følge sagen. Det må formodes at istandsættelse efter hærværket vil koste ca. 10.000 kr. 

        men hvor langt sagen er kommet vides ikke på nuværende tidspunkt. 

 

9.    Der er ikke oplyst noget beløb denne gang, men forbruget er foreløbig langt under budgettet 

       for indeværende regnskabsår (juni 17 – maj 18) 

 



10      1)      Dorthe har talt med KAB ´s kursusleder Klaus Sivertsen som har sagt, at man er villig til at  

                    komme ud til afdelingerne og afholde kurser der, hvis der er ønske om det.  

           2)      Anja oplyste, at det netop er vedtaget i regeringen, at der vil blive taget 10 mia kr. fra  

                     Landsbyggefonden !!! 

          3)       Bo gjorde opmærksom på, at der formentlig vil komme mærkbare huslejestigninger i 

                    forbindelse med den energirenovering der er under planlægning. For at imødegå en  

                    pludselig mærkbar forhøjelse, kunne man evt. sætte huslejen gradvis op nogle år i træk, 

                    så der dels var lidt opsparing og at ”smerten” blev fordelt over nogle år. David mente godt 

                   det kunne lade sig gøre, og han og undertegnede bifaldt tanken.  

          4)      John spurgte hvad der skal ske på Vestergårdsvej 37 – 43, hvor en del buskads er blevet 

                    fjernet ved at plankeværk uden der er sket yderligere. Anders bliver spurgt. 

         5)       Bestyrelsen diskuterede om man evt. vil kunne hjælpe enkelte beboere hvis lejemål bliver 

                    en del berørt af REMA 1000 byggeriet, f.eks. med et mindre tilskud til flytteudgifter. Hvis 

                    det kan lade sig gøre, skal sagen over OB. 

 

Mødet slut 20.40 

 

Ruth Røder 

 

 

        


