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2015 
 

Store afdelinger 

 

Der er afholdt møde om store afdelinger tirsdag den 8. september 2015 kl. 17.00 i DAB. I mø-

det deltog: Jette, Belinda, Sanne, John Rasmussen. 

 

 

Frivilligdag 

 

Det blev oplyst, at Tormod/DAB gerne vil hjælpe de frivillige og samle op på klubberne. John 

Rasmussen tager sig af det. 

 

I frivilligdag deltager fra afdelingsbestyrelsen: Rasmus, Sanne, Belinda og John Jacobsen. 

 

Fra Klinteborgpersonalet deltager: Hans Magaard. 

 

Fra Det gode liv deltager Sonja Jensen. 

 

Fra Petanqueklubben/whiskyklubben deltager Jan Leo Hansen. 

 

Fra Pensionistklubben deltager: Flemming Nielsen, Lissi Andersen og Margit Belstrup. 

 

 

Vedtagelse af forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen 
 

På afdelingsbestyrelsesmødet den 5. marts, var der lang debat om sammensætningen af FU, 

bl.a. om det, at formand og næstformand er selvskrevne til FU, om det skal være en der 

brænder for det, eller om der måske skal være en suppleant for en af de fraværende. 

 

Debatten kom med baggrund i afbud fra 2 af 3 medlemmer til et FU-møde. 

 

På afdelingsbestyrelsesmødet den 7. maj 2015 oplyste JF, at hun har været medlem af FU i 

mange år og aldrig før har oplevet, at der var 2 afbud. 

 



 

Afdelingsbestyrelsen besluttede, at såfremt der er afbud til FU, træder en af formændene for 

udvalgene ind i alfabetisk rækkefølge, så der er 3 personer til stede ved hvert FU-møde. 

 

John Rasmussen foreslog, at kollektivudvalget nedlægges og at der i stedet nedsættes en ar-

bejdsgruppe, der kan tage sig af spørgsmål omkring hotellet. Det skal være en 1-årig gruppe. 

 

John foreslog desuden, at driften fremover tager sig af selskabslokaler, vaskeri og udlejning. 

 

Forslag blev enstemmigt vedtaget. 

 

John foreslog også, at alle suppleanter kan deltage i alle udvalgsmøder, men uden stemmeret. 

Forinden mødet afholdes, skal de meddele, at de deltager. 

 

Dette forslag blev også enstemmigt vedtaget. 

 

Forretningsordenen rettes. 

 

 

Valg af formand 

 

Jette er valgt til formand af beboerne.  

 

Jette er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2016. 

 

Se § 8 i forretningsordenen. 

 

 

Valg af næstformand 
 

John Rasmussen er valgt til næstformand af beboerne. 

 

John er valgt til det ordinære afdelingsmøde i 2017. 

 

Se § 9 i forretningsordenen. 

 

 

Valg til FU 
 

Formanden og næstformanden indtræder i FU. Se § 12 i forretningsordenen. 

 

Det er tidligere aftalt, at udover formand og næstformand, vælges der yderligere et medlem. 

 

Se i øvrigt debatten under godkendelse af forretningsorden. 

 

Valgt blev: 

 

Jette Fesner, Formand 

John Rasmussen, Næstformand 

Joe Jensen  

 



 

  

Valg til byggeteknisk udvalg 
 

Se §§ 13, 14, 15 og 16 i forretningsordenen. 

 

Valgt blev: 

 

John Rasmussen, Formand 

Lisbeth Elfort-Frederiksen 

Belinda Hinz-Jacobsen 

John Jacobsen 

Sanne Magaard 

Dennis Sørensen 

 

 

Valg til kollektivudvalget 
 

Afdelingsbestyrelsen besluttede under godkendelse af forretningsordenen at nedlægge udvalget 

og i stedet nedsætte en arbejdsgruppe, der skal tage sig af hotellets fremtid. 

 

Arbejdsgruppen består af: 

 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Käte Langkilde 

Sanne Magaard 

Dennis Sørensen 

 

John Rasmussen er på sidelinien. 

 

 

Valg til miljøudvalget 
 

Se §§ 13, 14, 15 og 18 i forretningsordenen. 

 

Valgt blev: 

 

Joe Jensen, Formand 

Jette Fesner 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Käte Langkilde 

Sanne Magaard 

Ley Plum 

Dennis Sørensen 

 

 

Valg til informationsudvalget 
 

Se §§ 13, 14, 15 og 19 i forretningsordenen. 

 

Valgt blev: 



 

 

Rasmus Garder, Formand 

Lisbeth Elfort-Frederiksen 

John Rasmussen 

Dennis Sørensen 

 

Lisbeth foreslog, at der nedsættes en ny ad hoc gruppe om fremtidige visioner. 

 

John Rasmussen oplyste, at dette allerede er en af Informationsudvalgets arbejdsopgaver. 

 

 

Valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs repræsentantskab: 
 

Afdelingsbestyrelsen har, jf. BAB´s vedtægter, 15 stemmer i repræsentantskabet og har tidlige-

re besluttet, at bestyrelsen indgår i repræsentantskabet med afdelingsbestyrelsesmedlemmerne 

(pt. 11), som tegner de 15 stemmer. 

 

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i BAB og bestyrelsen (3 med-

lemmer udpeget af Lindebo, 3 medlemmer udpeget af Dalvænget, 5 medlemmer udpeget af 

Korngården og 11 medlemmer udpeget af Kollektivbyen Grantoften, 3 medlemmer fra Søtof-

ten, 2 personer fra Ballerup kommune, 2 personer valgt blandt de ansatte og 1 person fra DAB.) 

 

Det er afdelingsbestyrelsens medlemmer, der er repræsentantskabets medlemmer. De sidste 4 

stemmer er papirstemmer. 

 

 

Valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs bestyrelse 
 

Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at udpege 4 medlemmer til selskabets bestyrelse. 

 

På repræsentantskabets møde i maj 2014, blev John Jacobsen og Ley Plum udpeget til selska-

bets bestyrelse indtil 2016.  

 

Udpeget: Udpeget til: Personlig suppleant      blev.: 

Jette Fesner 2017 Personlig suppleant: Belinda Hinz-Jacobsen 

John Rasmussen 2017 Personlig suppleant: Joe Jensen 

Ley Plum 2016 Personlig suppleant: Sanne Magaard 

John Jacobsen 2016 Personlig suppleant: Rasmus Garder 

 

 

Valg til Grantoftens forum 

 

Valgt blev: 

 

Jette Fesner 

Joe Jensen 

 

 

 

 



 

Valg til ad hoc udvalget Ind i Varmen 
 

Valgt blev: 

 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Käte Langkilde 

Sanne Magaard 

 

 

Valg af medlemmer til husdyrgruppen 
 

Gruppen hører under FU. 

 

Valgt blev: 

 

Rasmus Garder, Formand 

Joe Jensen 

 

 

Valg af repræsentanter til nyindflyttergruppen 

 

Der blev på det sidste lukket konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde besluttet at genoprette 

gruppen. 

 

Informationsudvalget kigger på, om det er dem, der skal byde de nye beboere velkommen. 

 

 

Valg til Mediegruppen 
 

Gruppen varetager interesser omkring TV, Internet, telefoni og PC-café. 

 

Administrativt støttes gruppen af Jørgen Ginderskov 

 

Mediegruppen tager sig også af Grantoftens lokalradio og TV-Grantoften. 

 

Gruppen konstituerer sig selv. 

 

Valgt blev: 

 

John Rasmussen, teknisk support  

Rasmus Garder, tovholder 

Belinda Hinz-Jacobsen, medlem 

 

John Rasmussen oplyste, at der skal indkaldes til et møde i gruppen og Rasmus lovede at tage 

kontakt til den nuværende formand. 

 

 

Valg til Hyttegruppen 

 

Tilsynet med hytten varetages af kontoret i samarbejde med FU.  

 



 

Driften oplyser, at der bliver lavet arbejder i hytten i uge 38. 

 

 

Valg til juletræsudvalget 
 

Valgt blev:  Periode: 

 

Jette Fesner  1 år 

Belinda Hinz-Jacobsen 1 år 

Joe Jensen  1 år 

Sanne Magaard 1 år 

 

Jette oplyste, at naturligvis deltager alle i arbejdet omkring juletræsfesten. 

 

Lisbeth oplyste, at hun igen i år gerne vil pakke lodder. 

Det foreslås, at Kim Karstens tager sig af regnskabet. 

 

Tænding af juletræ i centret hører under dette udvalg. 

 

Intentionen er, at hele afdelingsbestyrelsen deltager i arbejdet i forbindelse med festen. 

 

 

Fællesmøder 

 

Følgende repræsenterer afdelingsbestyrelsen til fællesmøderne: 

 

Jette Fesner 

Sanne Magaard 

John Rasmussen. 

 

Det vides ikke, om fællesmøderne eksisterer endnu, men Erik Hansen fra Ballerup Kommune 

har lovet at finde ud af noget. 

 

Berit har sendt ham en mail. 

 

 

Grantoftens ”rødder” 
 

Følgende er valgt til Grantoftens rødder: 

 

Sanne Magaard, Tovholder 

Jette Fesner  

Belinda Hinz-Jacobsen 

Joe Jensen 

John Rasmussen 

Dennis Sørensen 

Rasmus Garder 

 

Gruppen laver aktiviteter for børn og varetager samarbejdet med et øvrige Baltorpvej.  

 



 

Gruppen omfatter også Det Gode Liv og Bydelsmødre. 

 

 

Valg til byggegruppen for renovering af vinduer, tag og facader i højhusene 

 

Følgende deltager i byggegruppen 

 

 Fra selskabsbestyrelsen: 

 

Jette Fesner  

John Jacobsen 

 

Følgende deltager fra afdelingsbestyrelsen: 

 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Sanne Magaard 

John Rasmussen 

  

 

De unge mellem 20 og 25 

 

Grantofteklubben har fået lokaler lige over for gårdmandsklubben. 

 

Joe Jensen og John Rasmussen har kontakt med klubben. 

 

 

Observatør til GIF´s bestyrelsesmøder 
 

Joe blev valgt som observatør til GIF´s bestyrelsesmøder, hvilket er meddelt GIF. 

 

 

KU 
 

Joe blev valgt som repræsentant for afdelingsbestyrelsen i KU-møderne. John Rasmussen er 

suppleant. 

 

Møderne afholdes den sidste mandag i ulige måneder. Dette tilføjes mødekalenderen. 

 

 

Genbrugsen 
 

Belinda Hinz-Jacobsen valgt som er repræsentant for afdelingsbestyrelsen i Genbrugsen. 

 

Jette er suppleant.  

 

Centerforeningen 

 

Der afholdes møde mellem Centerforeningen og afdelingsbestyrelsen den første tirsdag i ulige 

måneder kl. 18.00 hos frisøren. 

 



 

John Rasmussen deltager som repræsentant for FU, Käte, Sanne og Dennis deltager som repræ-

sentanter for bestyrelsen. 

  

 

Temadag 

 

Personalet fra Grantoften og Korngården holder Temadag den 2. oktober og Falck overtager i 

den forbindelse vagten. 

 

Vi beser alle BAB´s afdelinger, vi skal i Roskilde Domkirke på rundtur, til Roskilde havn og til 

sidst spise frokost. 

 

Beboerne informeres på opslagstavler, via SMS, via Informationsudvalget og der ophænges et 

skilt på Grantoftens kontor. 

 

 

Beboerhenvendelser 

 

Der har i månedens løb været henvendelser fra 2 beboere der ønsker at lave henholdsvis PC-

arrangement og teaterarrangement. 

 

Beboerne er inviteret til mødet den 1. oktober 2015 kl. 17.00 i kontortiden eller kl. 19.00, så 

kan vi debattere deres ansøgninger inden den øvrige dagsorden. 

 

 

MetroExpress 

 

Afdelingsbestyrelsen godkendte, at der opsætte MetroExpress ved indgangen til centret på Pla-

tanbuen. 

 

 

Kontortid 

 

1. oktober 2015: Dennis Sørensen 


