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Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab, 

6. november 2018, kl. 18.00 

 

Dorthe Guldbrandsen, Inge-Merete Modler, Ruth Røder, Anja Kølbæk Andreasen, Bente Hansen 

og Dennis Poulsen samt suppleant John Ziegler og Kim Jensen 

 

Afbud fra David Nielsen-Ourø og suppleant Kirsten T. Madsen 

 

Fra administrationen deltog driftschef Søren Martinussen  

 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 2. oktober 2018 

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

a. Velkommen til 2 nye suppleanter i afdelingsbestyrelsen 

b. Konstituering af bestyrelsen med valg af næstformand, kasserer og sekretær  

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Nyt fra udvalgene 

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

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

c. Aktivitetsudvalget (Anja og Dorthe) 

d. Parkeringsudvalg (Anja, Dorthe, David, Bente, Inge-Merete og Ruth) 

7. Nyt fra administrationen og opfølgning fra sidste møde  

a. Terrasse og altaninddækninger i røde blokke 

b. Etablering af havedør i gæstebolig 

c. Afskærmning på altaner 

d. Praktikant i 4 uger 

e. Klagestatistik 

8. Dorthe orienterer om udgifter siden sidst 

9. Eventuelt 
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1.  Ruth blev valgt som dirigent. 

 

 

2. Søren blev valgt som referent. 

 

 

3. Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2018 blev godkendt. 

 

 

4. Dorthe bød velkommen til Kim Jensen, som på afdelingsmødet blev valgt ind i bestyrel-

sen som suppleant. 

 

 Bestyrelsen konstitueres således: 

 

 Formand Dorthe Guldbrandsen 

 Næstformand Anja Kølbæk Andreasen 

 Kasserer Dorthe Guldbrandsen 

 Sekretærfunktionen varetages af administrationen   

 

 

5.   Dorthe og Anja fortalte om nogen gode og inspirerende oplevelser fra årets KAB konfe-

 rence, hvor temaet i år var beboerdemokrati i bevægelse. 

 

 Debat og indlæg på Glostrup Vestergård facebookside blev debatteret, og der var enighed 

om, at fjerne hadefulde opslag fra siden. 

 

 

6. Træudvalget har på opfordring bestilt finbeskæring af træerne i gårdrum 10. 

 Der plantes 4 opstammede lindetræer i skel langs administrationens parkeringsplads. 

 

 Nyt udstyr til legepladserne i gårdrum 1, 2 og 4 leveres i uge 46.  

 

 Der afholdes juletræsfest i Musisk Sal den 25. november og der er reserveret plads til ju-

lebanko den 26. januar. 

 Fastelavn og juletræsfest i 2019 afholdes i Selskabslokalet. 

 

 Parkeringsudvalget har bedt administrationen om, at komme med forslag til placering af 

mindst 8 nye parkeringspladser, samt finde ud af hvad det vil koste. 

 

 Etablering af nye parkeringspladser i det grønne fællesareal mellem Rema1000 og nær-

meste boligblok er ikke hensigtsmæssig på grund af arealets beskedne størrelse og tilkør-

selsforhold, som kun kan ske fra Sportsvej. Desuden vil parkering i arealet være til stor 

gene for beboerne. 
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 Administrationen skal undersøge mulighed for flere parkeringspladser ved Selskabsloka-

let, såfremt græsarealerne mellem de eksisterende pladser nedlægges og der udføres ny 

op-stregning af parkeringsbåse. 

 

 

7. Brev med tilmelding til inddækning af altan eller terrasse i røde blokke blev godkendt af 

bestyrelsen og omdeles i uge 46. 

 

 Administrationen har undersøgt pris på etablering af udgang mod have i gæsteboligen. 

 Pris på demontering af eksisterende vindue og større hul i muren til en terrassedør med 

sideparti koster ca. 41.000 kr. Hertil kommer udgift til maler og udgift til vvs for flytning 

af radiator. 

 Bestyrelsen dropper forslag om havedør i gæstebolig. 

 

 En beboer har søgt om tilladelse til montering af sideafskærmning på altan med sorte 

plader. 

 Bestyrelsen drøftede regelsættet for altanafskærmning, og det blev besluttet, at der ikke 

skal meddeles tilladelse til altanafskærmning, før der er lavet klare retningslinjer for ma-

terialer og udførelse af afskærmningen. 

 

 Administrationen har i samarbejde med Albertslund Kommune ansat en praktikant i fo-

reløbig 4 ugers arbejde. 

 

 Kort gennemgang af klagesager siden sidste møde. 

 

 

8. Dorthe orienterede om, at der til aftenens møde var købt ind for 650 kr. 

 Bestyrelsen godkendte faktura på ca. 13.000 kr. fra julemanden i forbindelse med juletræs-

festen. 

 

9. Bestyrelsen vil på næste møde drøfte nye retningslinjer for beboerservice i haverne. 
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