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 AFDELINGSBESTYRELSEN 

       

 REFERAT 

 

  Mødedato: 3. november 2016 
 
 Int: BR/ 

 

 Den: 7. november 2016  

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

Torsdag den 3. november 2016 kl. 19.00. 

 

Mødet blev afholdt i Dybet. 
 

Afdelingsbestyrelsen:  Jette Fesner   (JF)  Formand 

   John Rasmussen   (JR) Næstformand 

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ) 

   Kim Karstens   (KK) 

   Joe Jensen   (JJe) 

   Sanne Magaard   (SM) 

   Ley Plum   (LP) 

   Rasmus Garder   (RG) 

   Dennis Sørensen   (DS) 

   Lisbeth Elfort   (LE) 

    

Suppleanter:  Martin Jensen   (MJ) 

   Lis Rasmussen   (LR) 

   Carsten Troels Jensen  (CJ) 

    

DAB:    

 

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:   Lisbeth Elfort   (LE) 

 

Gæster: 

 

Afbud:   Käte Langkilde   (KLa)    
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1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 6. oktober 2016. 

 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 DAB/Ledelsen 

*Belysning ved indkørslen til Grantofteparken er lavet. Der er ikke lys i skiltene, men det er 

fordi, der skiftes til LED. Der arbejdes på sagen. 

*Biler uden nummerplader i Grantoften. Politiet er i gang med at efterforske sagerne. 

   

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

2.2.1 Frivillighedsdag  

 

Blev holdt d.29. oktober. Jette, John, Lisbeth og Ley fra Afdelingsbestyrelsen, og fra klub-

berne deltog Hanne, Lisi, Margrith, Flemming og Buller. Det var en rigtig god dag hos ”Insti-

tut for uhæmmet kreativitet”, som er et sted for unge. De frivillige blev delt op i hold f.eks. 

læsegruppe, madgruppe, tegning mv. Der var også foredrag om, hvordan man rekrutterer fri-

villige – en god måde er bl.a. at uddele ”mikro-opgaver” til beboere, som måske så fatter in-

teresse for forskellige projekter og det at være med.  

Bestyrelsen fik alle en flyer fra dagen, om hvordan man lige kan gribe en ide an. Jette kunne 

godt tænke sig, at vi måske arbejdede med at spare energi via ”hvad kan du selv gøre”! 

   

  

2.2.2    Centerforeningen 

 

Mødet blev aflyst af Centerforeningen grundet manglende tilslutning fra butikkerne.  

 

Lis forespurgte for Centerforeningen til afdelingsbestyrelsen om, hvorvidt de må genoptage 

loppemarkederne en gang i kvartalet. Tilladelse blev givet af bestyrelsen.  

 

2.2.3   Tryghedsgennemgang af vores område 

 

Der blev afholdt Tryghedsgennemgang af vores område d. 25. oktober 2016 kl. 17.00. Fra be-

styrelsen deltog Sanne, Carsten, John, Jette og Ley. Derudover DAB (Henrik og Marianne fra 

Landskabsafdelingen), kommunen (Erik Hansen) og Jørgen Ginderskov. Politiet meldte af-

bud. Der bliver lavet en rapport af Marianne, som havde en del tanker/forslag bl.a. omkring 

skolens område. Og gule lys i vores område, kunne skiftes til hvidt lys. Gennemgangen tog 2 

½ time. 

 

 

2.2.4    Møde med Erik Hansen/Ballerup Kommune. 

 

Nyt møde sat til 30. november. 
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2.2.5    Hvad laver i, og hvad sker der i afdelingen? 

 

Arbejder jf. budget 2016 

 

Overdækning og reparation af trapper i gårde GP 

Faldunderlag legeplads blok 2 

Blok 3 nyt hundetoilet (er udført) 

Renovering af kloak – renovering (er udført) 

Eksterne sikkerhedscheck + rep. 

GP parkering – fældning af træer + sætte bøgehæk 

Maling af indgangsparti blokke (er udført) 

Patiogulvbelægning i blok 1 

Rensning og coating af faldstammer i højhus en blok (10 års projekt) 

Udskiftning af elevator og trappelift (er udført) 

Fældning af træer + plante nye træer + buske i Grantoftestræde 

Rensning af baldakiner GP (er udført) 

Opsætning af dørstop GP (er udført) 

Midlertidig opmærkning af p-båse blok 1, 2 og 3 

CTS-anlæg – BIB – containerplads 

 

Kommende projekter: 

Næste år: 

 

Mere belysning – tryghed – Sorte Sti – Grantoftestræde – Institutionssti – sydside blok 1 

Flere parkeringspladser i Grantoftestræde og GP 

Campingvognsparkeringer 

LED-belysning i opgange blok 1, 2 og 3. Udføres først i BV 187, med sensorsystem som i 

kældergangen under centret. 

Sikkerhedsdøre i kældre blok 1, 2, 3 og GP. Der er indhentet tilbud til udførelse i 2016. Dø-

rene er forberedt til chipnøglesystem. 

Isolering af lofter ved indgangspartier blok 1, 2 og 3 

Om at ventilationsanlægget i rækkehusene opgraderes. 

Om at soklerne i rækkehusene skal gennemgås. 

Udskiftning af vinduer på første sal og køkken i rækkehusene. 

  

 

2.3 Byggeteknisk udvalg. 

 

 

2.3.1  Sikkerhedsdøre 

 

Hvis det viser sig, at der er interesse for etablering af sikkerhedshoveddøre i højhusene, skal 

der ses på finansierings mulighederne. Der vil bliv sendt information ud indenfor en måned. 

 

Orientering: Der har ikke været afholdt byggeteknisk møde, da en del projekter er forsinkede 

– ligeledes dørprojektet. 
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2.4 Informationsudvalget.  

 

Der er uddelt ny folder i uge 44.  

 

2.5  Ad hoc grupperne. 

 

2.5.1 Grantoftens Forum 

Der er stadig penge tilbage. Ansøgning senest 1. december 2016, og pengene skal bruges i 

2016. 

 

2.5.2 Kulturhuset ind i Varmen. 

 Der har været afholdt informationsmøde med de ansvarlige for brugerne af huset. Der var 

 en god positiv stemning for, at der skal mere aktivitet i huset. 

  

2.5.3 Mediegruppen. 

Næste møde d. 16. november. Der skal vælges ny formand. Arbejdsopgaverne i gruppen skal 

omfordeles. Vi har fået ny account manager hos YouSee. Der er information om priser i 

denne uges informationsfolder. 

 

2.6.     Juletræsfest  

Grantoftehallen skal renoveres, men det er lykkes bestyrelsen at få lovning på, at juletræs-

festen kan afholdes som planlagt. Der kan dog blive lidt udfordringer, da pladsen kan blive 

begrænset pga. stilladser. Vi må alle hjælpe hinanden og få det bedste ud af det.  Der skal 

muligvis være brandvagt på, hvis brandalarmen er slået fra. 

 

3.0 ANDET 

 

 

 

4.0 AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 3/11 2016 KL. 17– 18 

 

Der kom 2 henvendelser på den åbne kontortid.  

 

 

Den åbne del af mødet sluttede kl. 19.50 

 

 

 

 

Modtagere af referatet:  Afdelingsbestyrelsen 

    Suppleanter 
    Materialegården 

    Jørgen Ginderskov 

    Allan M. Jensen 
    Lasse Lundbye 

    DAB, Claus Dilling Hansen 

    TV-Grantoften 
    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg 


