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1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 2. maj 2017: 

 

Referatet er: Godkendt 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering 

Vi har ansat Dorte Jensen (tømrer og møbelsnedker) og Allan Hausmann (grøn mand). Be-

grundelse for at ansætte en uddannet tømrer/snedker er effektivisering, forstået på den måde, 

at der så skal købes mindre arbejde udefra.  

 

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

            *Frivilligdag 28. oktober 2017. John, Ley og Jette deltager.  

            *Bestyrelseskonference DAB 7. oktober 2017.  

            *Budgetmødet for bestyrelsen i næste uge flyttes til august. 

*På repræsentantskabsmødet i DAB på Radisson i maj, blev Jette Fesner genvalgt til 

DAB’sbestyrelse 

 

2.2.1    Centerforeningen 

Det faste lørdagsloppemarked starter lørdag d. 3. juni. Der er solgt 23 stande, og der er pt. 

kun 4 ledige. Mange stande er booket for en hel måned. Boder bliver stående fra gang til 

gang. Det står i regler for loppestader, at det er personlig indboforsikring, der skal dække, 

hvis der sker noget.  

 

2.2.2    Rengøring 

Det overvejes at hjemtage rengøringen. Det kontaktede konsulentfirma skal komme tilbage 

med beregninger bl.a. på hvor mange medarbejdere, der skal bruges.    

 

2.2.3    Hjertestartere 

 

Orientering 

Alle hjertestartere er registrerede. Der er nu 6 i Grantoften. De kan ses på Trygfondens app 

med både placering og billeder. Der har allerede være hærværk på hjertestarteren ved institu-

tionsstien. Bestyrelsen henstiller til, at alle er opmærksomme på, at der IKKE må røres ved 

hjertestarterne med mindre, de skal bruges.  

 

Der arbejdes på datoer for hjertestarterkurser til efteråret.  

 

 

2.2.4    Hvad laver vi, og hvad sker der i afdelingen? 

            Der har været møde med DAB omkring DV-planen.  

 

 



Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 1. juni 2017 – ÅBEN DEL  

4 

 

 

Arbejder jf. budget 2017 

 

Overdækning og reparation af trapper i gårde GP 

Faldunderlag legeplads blok 3 

Grantofteparken nyt hundetoilet (i gang nu) 

Eksterne sikkerhedscheck + rep. af legepladser (i gang nu) 

GP parkering – sætte bøgehæk 

Patiogulvbelægning i blok 2 og 3 udskiftes (i gang nu) 

Rensning og coating af faldstammer i højhuse (ca. 4 opgange) (10 års projekt) 

Midlertidig opmærkning af p-båse blok 2 og 3 

Løbende udskiftning af elevatorfoldedøre (i gang nu) 

Nyt asfaltslidlag højhuse og Grantofteparken 

Maling af kældergulv under Center 

Sikkerhedsdøre i kældre blok 1, 2, 3 og GP. Der er indhentet tilbud til udførelse i 2017. Dø-

rene er forberedt til chipnøglesystem. 

Isolering af lofter ved indgangspartier blok 1, 2 og 3 

Prøve af isolering af soklerne i rækkehusene. 

 

Ønsker i 2017 - 2018: 

 

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

Flere parkeringspladser i Grantoftestræde og GP 

Campingvognsparkeringer 

Om at ventilationsanlægget i rækkehusene opgraderes. 

 

Udskiftning af vinduer på første sal og køkken i rækkehusene. 

  

2.3 Byggeteknisk udvalg. 

 

Orientering 

Glasoverdækning er i gang. De første 4 gårde er lavet nu, og tidsplanen holder.  

Flisebelægning i Blok 2 er færdig og gennemgået med Paludan og Ramsager. De er nu gang i 

med Blok 3. 

 

Til afstemning: 

Maling af indgangspartier i blok 1-2. Der skal sættes penge af i budgettet for 2018. Blok 3 får 

malet alle opgange i budget 2018 – det er allerede med i budgettet. Maling af opgange i blok 

2 og 1 er oprindeligt sat til 2019 og 2020. Farven skal være en af de 3 farveprøver, som er i 

nr. 187. 

 

Afstemning: 

Der stemmes om, at blok 1 & 2 skal have malet indgangspartierne 2018. 

For: 8 

Imod: 0 

Blank: 1 

 

2.3.1  Sikkerhedsdøre (hoveddøre) 

 

Orientering 

Beboere vil snarest modtage brev med bindende tilmelding og præcis pris. Der undersøges   

også, om der evt. vil være behov for maler reparation i forbindelse med installeringen. 
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2.4       Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

 Der er opsat blomsterkummer ved indkørsler og center. 

Hundetoilettet ved rækkehusene bliver som det sidste lavet i år. Penge er afsat på budget-

tet.  

Ved hundelegepladsen opsættes skraldespand samt bord og bænk. Ligeledes ændres der på 

lukning af lågen. 

 

Grønt Abonnement hos DAB. Skal vi fortsætte eller opsige aftalen? Vi har nu vores egen 

gartner, som kan varetage opgaverne. Det koster 90.000 om året med Grøn ordning.  

 

Afstemning: 

            Der stemmes om, vi skal opsige abonnementet 

 

      For: 9  

      Imod: 0 

 

      Abonnementet opsiges fra 2018. 

 

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

Ny informationsfolder udsendes snarest inden sommerferien. Og kommer en igen i starten af 

august.  

 

GAME arrangement 15. juni. Afholdes af Gamegruppen i kommunen, da vi ikke selv har fået 

nogen frivillige til at blive ambassadører. JR er kontaktperson. 

 

 

2.6 Kulturhusudvalget. 

         

            Orientering 

Billetsalg Nasar Khadar – der er pt. solgt 31 billetter. Der sælges stadig billetter hos Mari-

anne i Kulturhuset. 

 

Genbrugsbutikken har afsluttet indsamlingen til Danske Hospitalsklovne. Siden 3/3 er der 

solgt for 10.269,- Fra 1/6 til 31/8 2017 går penge fra salg til Børnecancerfonden. 

 

(Til hospitalsklovene indbetales endvidere kr. 5.000 fra udleje af stader til loppemarkedet i 

Centeret)  

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

 

Orientering 

Sommerferielejrene i Klinteborg er aflyst pga. for få tilmeldinger. 

 

 

  



Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 1. juni 2017 – ÅBEN DEL  

6 

 

 

2.7.2 Mediegruppen. 

 

Orientering: 

YouSee dagen forløb godt med stor aktivitet på kirkepladsen. Desværre var der ikke helt 

så mange beboerne, der benyttede sig af muligheden for at få besøg af en tekniker. 

 

 

3.0 ANDET 

Containerpladser lukker kl. 22. Evt. forkert brug af pladserne kan meldes til ejendomskonto-

ret. 

 

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TIRSDAG D. 1/6 2017 KL. 17– 18 

   

Der var 1 personlig henvendelse. Der er kommet 0 mail. 

  

      

Den åbne del af mødet sluttede kl. 19.50  

 

  

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen 

    Suppleanter 
    Materialegården 

    Jørgen Ginderskov 

    Allan M. Jensen 
    Lasse Lundbye 

    DAB, Michael Skov 

    TV-Grantoften 
    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg 

 

     
     


