
Referat 

 

Glostrup Vestergård I-IV 

AB-møde den 3. april 2018 

Udsendt den … april 2018 

 

 

Afdelingsbestyrelsesmøde i Glostrup Vestergård, Glostrup Ejendomsselskab,  

3. april 2018, kl. 18.00 

 

Tilstede: 

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

Nielsen-Ourø, Ruth Røder samt suppleant Bente Hansen. 

Fra administrationen servicechef Anders Pflug der var substitut for driftschef Søren Martinussen der var 

sygemeldt. 

Afbud 

Suppleant John Ziegler 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde 

4. Nyt fra formanden, indkommen post, mails, møder m.m. 

5. Nyt fra medlemmerne 

6. Nyt fra udvalgene  

                                               Træudvalget 

                                                Aktivitetsudvalget 

                                               Sommerbanko den 18. august 2018 (Anja & Dorthe) 

7. Nyt fra administrationen (Anders) 

8. Team building 

9. Dorthe orienterer om udgifter 

10. Eventuelt 

 



1. Bo blev valgt som dirigent 

2. Ruth blev valgt som referent 

3. Referatet fra afdelingsbestyrelsesmødet den 6. marts 2018 blev godkendt. 

7.    Da Anders skulle forlade mødet hurtigst muligt, blev dette punkt behandlet her. 

                          a.    Driftschefen har brækket benet og er under operation, hvorfor Anders p.t. overtager  

                                 hans opgaver.  

 b.    Der er inviteret til rejsegilde hos REMA 1000 tirsdag den 10. april kl. 14. Der bliver 

                                  opsat invitation på opslagstavlerne i opgangene. Administrationen har tilmeldt 

                                  ca. 50 personer, dels personale fra administrationen fra Glostrup Vestergård, 

                                  dels fra afdelingsbestyrelsen og beboere. Der er indgået aftale med REMA 1000 om at 

                                  udgifterne til fortæring mv. deles med 50 % til hver.                                            

                         c.     Der er ansat en ny medarbejder (gårdmand) pr. 1.5. som erstatning for Mark, der har 

                                 opsagt sin stilling. 

                        d.      De godkendte farver til maling på altanerne i de røde blokke, hvid, grøn og orange er 

                                 nu klar til brug, så der fremtidig bliver ensartede farver. Det berører ikke de nuværende 

        altaner, hvor der er benyttet andre farver. 

                       e.      Projektet med de nye nummerskilte er nu ved at blive realiseret, nogle er opsat og resten  

                                følger snarest. 

                       f.      Efter udlejning af selskabslokalet har der været/er stor oprydning og rengøring efter en 

                               åbenbart temmelig animeret fest. Udgiften hviler på lejeren, men der var enighed om at 

                               søge juridisk vejledning til hvilke sanktioner bestyrelsen kan iværksætte mht. eventuel 

                               inddrivelse af beløbet og eventuelle sanktioner om fremtidig udlejning til den pågældende 

                               lejer. 

                      g.      Selskabslokalet igen. Efter renovationen af køkkenet mangler der et stort køleskab til  

                               flasker. Det blev besluttet at købe et og opstille det på det sted, hvor det forrige stod.  

4.     Formanden oplyste, at hun, Anders og Christina (gartner) har været hos en beboer som ønskede 

            nye hække, og besluttet at beboeren får 3 nye hække, hvilket hun var meget tilfreds med.  

5.     Anja oplyste, at en beboer var meget utilfreds med at have fået en seddel påsat sin bil, der 

    holdt uhensigtsmæssigt parkeret. Vedkommende skulle efter sigende have fået et mindre 

    høfligt svar fra en ansat. Det medførte en længere diskussion om hvorledes man kan styre 

    parkeringsproblemerne nu, hvor der parkeres mere eller mindre fantasifuldt, på cykelstier, 

    beboerveje, græsarealer og brandveje. Vel vidende, at de på sedlerne anførte sanktioner for det 



       meste ikke vil blive ført ud i livet, var der dog enighed om at fortsætte den hidtidige praksis,  

       hvor der bliver sat sedler på køretøjerne med besked om at flytte dem eller udsætte sig for at  

       få dem fjernet.    

       

       Anja oplyste endvidere at KABs kontor flytter fra den nuværende adresse til det nye Carlsberg 

       område i København.  

        6           Træudvalget: Der er nu renoveret (dvs. beskåret/fældet træer) på 2 p-pladser, nemlig gårdrum  

                     7 og 8. Der mangler stadig gårdrum 10 mm., men det venter, da det er en ret stor opgave for  

                     firmaet. Der er mange nye træer der skal plantes efterfølgende. 

                     Aktivitetsudvalget: Der vil blive holdt sommerbanko den 18. august og Dorthe og Anja har fået  

                     lov til vederlagsfrit at benytte mødesalen på Vestervangskolen til formålet, hvilket selvfølgelig 

                     hjælper betydeligt på økonomien. 

                     Anja og Dorthe har meldt sig som frivillige til at stå ved baren på plantedagen, hvilket sparer 

                     arrangementet for mange penge (personale skal have 350 kr. i timen pga. helligdagsbetaling). 

        8.          Punktet blev udsat til næste møde fordi driftschefen også er involveret. 

        9.          Dorthe oplyste at der er brugt ca. 220 kr. siden sidst. 

      10.          Bo oplyste, at han udtræder af bestyrelsen ved valgperiodens udløb fordi han forventer at  

                      flytte fra kommunen. 

                      Ruth spurgte om der snart igen bliver foretaget oprydning af ubrugte cykler, da hun synes 

                      at de hober sig op igen. Der bliver igangsat oprydning i løbet af sommeren.  

                      Ruth oplyste også, at hun udtræder af bestyrelsen efter valgperiodens udløb, da hun ønsker 

                      at varetage andre private opgaver. 

 

Mødet sluttede kl. 20.30 

Med venlig hilsen 

Ruth Røder 

                   

 

  

 


