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Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 

2. oktober 2018, kl. 18.00 

 

 

Dorthe Guldbrandsen, David Nielsen-Ourø, Inge-Merete Modler, Ruth Røder, Anja Kølbæk An-

dreasen og Bente Hansen  

 

Afbud fra Dennis Poulsen og suppleant John Ziegler 

 

Fra administrationen deltog driftschef Søren Martinussen  

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 4. september 2018 

4. Nyt fra formanden - Indkommen post, klager, møder m.m. 

a. Nyt om afdelingsbestyrelsens kontor / depot 

b. Parkeringspladser og parkeringsskilte 

c. Service i Selskabslokalet 

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Nyt fra udvalgene 

a. Træudvalget (Ruth, Dennis, Jena, David og Dorthe) 

b. Legepladsudvalget (Anja, Dorthe, Mette og Inge-Merete) 

c. Aktivitetsudvalget (Anja og Dorthe) 

7. Nyt fra administrationen -  

a. Opfølgning fra sidste møde 

b. Nyt rengøringsfirma pr. 1. oktober 2018 

c. Biller i tagbelægningen 

d. Lar-elementer i depot 

e. Tidsplan for vejledende budgetmøder og ordinært afdelingsmøde 2019 

f. Nye skilte / pylon 

g. Klagestatistik 

8. Forberedelse til afdelingsmøde den 11. oktober 2018 

a. Hvem gør hvad 

9. Dorthe orienterer om udgifter siden sidst 

10. Eventuelt   
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1.  Anja blev valgt som dirigent. 

 

 

2. Søren blev valgt som referent. 

 

 

3. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 4. september 2018 blev godkendt. 

 

 

4. Dorthe orienterede om, at der er bestilt skabe, skuffer og hylder til indretning af depot og 

bestyrelseslokale. Møbler i mødelokalet bliver også udskiftet. 

 

 Parkeringsudvalget genopstår og kommer med forslag til placering af påbudsskilte i 

Glostrup Vestergård. Administrationen skal undersøge pris på skilte med teksten ”Parke-

ring forbeholdt beboerne i Glostrup Vestergård”. 

 

 Der begynder at være mangel på service i Selskabslokalet. Der skal indkøbes nyt service, 

når det er opklaret, hvad der eventuelt ligger gemt på lager. 

 

 Der skal indkøbes nyt stort komfur til selskabslokalet. 

  

 Lejer af selskabslokalet skal ikke selv medbringe rengøringsmidler, klude og svampe. 

 Administrationen sørger for at fylde op.  

 

 

5.  Der har i lang tid pågået murerarbejde i afdeling II. Projektet har været i udbud, og HRH 

murer udfører arbejdet på aftalt pris. Beboerne skal derfor ikke bekymre sig om dovne 

håndværkere.  

 

 David orienterede om, at der har været afholdt Blokmøde for beboerne på Sportsvej 12 -

18. Beboerne har på mødet drøftet forskellige ønsker til det grønne område mellem blok-

ken og REMA1000. Der var enighed om, at arealet skal lukkes af mod Sportsvej. Derud-

over var der ingen fælles holdning til, hvad der er godt for afdelingen og de nærmeste 

beboere. 

 

 

6. Intet nyt fra træudvalget. 

 

 Legepladsudvalget har gransket 3 forskellige tilbud fra leverandører af legepladsudstyr, 

og besluttet sig for tilbud fra LarsLaj på udstyr til de små legepladser i gårdrum 1, 2 og 4.  

 Legepladsudvalget har herudover et ønske om etablering af fællesgrill i alle gårdrum. 

  

 Aktivitetsudvalget planlægger juletræsfest sidst i november, men det er endnu ikke be-

sluttet, hvor arrangementet skal afholdes. 
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7. Søren orienterede om status på opgaver fra sidste bestyrelsesmøde. 

 

 Trappevask og alle øvrige rengøringsydelser har været i udbud, hvor 6 forskellige rengø-

ringsfirmaer har afgivet tilbud. Rengøringseksperten vandt udbuddet på bedste pris og 

de bedste forudsætninger for at yde god service. Administrationen forventer store bespa-

relser på udgifter til rengøring. 

 Rengøringseksperten har overtaget opgaven pr. 1. oktober 2018. 

 

 Administrationen har fundet en mulig løsning på bekæmpelse af biller (springhaler) i 

tagbevoksningen. I foråret 2019 bliver der lavet et forsøg med udsætning af rovmider til 

naturlig bekæmpelse af springhalebiller. 

  

 Der er blevet ryddet op på den gamle containerplads over for selskabslokalet. En stor 

mængde reservedele til LAR-renderne er blevet flyttet, og der er skabt plads til parkering 

af 5 biler. Der bliver næppe brug for de mange ekstra LAR-elementer, og administratio-

nen skal forsøge at få dem afsat. 

 

 Bestyrelsen har besluttet, at vejledende afdelingsmøder og fælles budgetmøde i 2019 skal 

foregå på samme tid og sted som sidste år. 

 

 Der er bestilt et skilt / pylon som viser vej til administrationskontoret. Glostrup Kommu-

ne er blevet hørt om de vil dele et tilsvarende skilt / pylon som erstatning for gammelt 

skilt ved selskabslokaler og institutioner på Vestergårdsvej. Kommunen har ikke besvaret 

henvendelsen. 

 

 Kort gennemgang af klagesager siden sidste møde. 

 

 

8. Afdelingsmødet afholdes i Restauranten i sportshallen efter samme koncept som tidligere 

år. Administrationen sørger for kaffe, te og vand til ca. 80 beboere. 

 

  

9. Administrationen har endnu ikke modtaget regning på udgifter til aftenens møde. 

 

 

10. Intet under eventuelt. 

 

 

- o     –     O     –     o      -  

 


