
 

 

Adresse: 
Ejendomskontoret BaB 

Baltorpvej 221 

2750 Ballerup 
Tlf. 44 97 76 75 

Telefoniske henvendelser: 
 

Mandag – onsdag 
 

Torsdag 
 

Fredag 

 

 
 

10.00 – 12.00 
 

10.00 – 12.00 
 

10.00 – 12.00 

Personlige henvendelser: 
 

Mandag – Onsdag 
 

Torsdag  
 

Fredag 

 
 

14.00 – 16.00   
 

14.00 – 18.00 
 

14.00 – 15.30 

  

 

Ballerup almennyttige Boligselskab 

Afdeling Grantoften 

 
 

 AFDELINGSBESTYRELSEN 

       

 Referat 

 

  Mødedato: 10. august 2017 
 
 Int: BR/ 

 

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

Torsdag den 10. august 2017 kl. 18.00. 

 

Mødet blev afholdt i Dybet. 
 

Afdelingsbestyrelsen:  Jette Fesner   (JF)  Formand 

   John Rasmussen   (JR) Næstformand 

   Kim Karstens   (KK)     

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ) 

   Joe Jensen   (JJe)     

   Ley Plum   (LP) 

   Lisbeth Elfort   (LE) 

   Rasmus Garder   (RG) 

   Käte Langkilde   (KLa) 

    

Suppleanter:  Martin Jensen   (MJ) 

   Lis Rasmussen   (LR) 

   Carsten Troels Jensen  (CJ)   

DAB:    

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:   Jette Fesner   (JF) 

 

Afbud:   Sanne Magaard   (SM) 

   Dennis Sørensen   (DS) 

Gæst:        
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1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 1. juni 2017: 

 

Referatet er: Godkendt 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering   

 *Der vil blive slået 2 stillinger op – en tømrer/snedker og en vvs.  

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

            *Bestyrelseskonference DAB 7. oktober 2017. Tilmelding fælles (senest 27/8).  

            Følgende deltager: Jette Fesner, John Rasmussen, Ley Plum.             

 

2.2.1   Afdelingsmøde 24. august 2017 

 

Foreløbig dagsorden til mødet: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af stemmeudvalg. 

4. Godkendelse af forretningsorden. 

5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden. 

6. Godkendelse af budget 2018. 

7. Indkomne forslag. 

 a. Forslag om videoovervågning af parkeringsarealerne i Grantofteparken. 

Forslaget er vedlagt indkaldelsen. 

 

Forslaget er stillet af Grantoftens Tryghedsgruppe. 

 

 b. Forslag om etablering af plankeværk i komposit i gårdene i stedet for hæk. Etable-

ring finansieres over råderetten. 
Forslaget er vedlagt indkaldelsen. 

 

Forslaget er stillet af Pia Førgaard, GP 556 og Maise Thomsen, GP 550 og Afdelingsbe-

styrelsen. 

 

 

8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

 På valg er næstformand:   John Rasmussen     
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På valg er 5 bestyrelsesmedlemmer: 

Thomas Rasmus Garder 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Dennis Sørensen 

Joe Jensen 

Lisbeth Elfort 

 

 Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til 2018: 

 Jette Fesner (formand) 

Käte Langkilde 

Ley Plum 

Sanne Magaard 

Kim Karstens 

 

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

10. Valg til mediegruppen. 

11. Eventuelt. 

 

__________________ 

 

JG skriver ændringsforslag til videoovervågning – det skal gælde hele området. JG kontakter 

Tryghedsgruppen. 

JG skriver ændringsforslag til hegn – det skal også gælde hegn baghaverne. JG er i kontakt 

med forslagsstillere. 

 

Ny indkaldelse (udarbejdet efter bestyrelsesmøde): 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af stemmeudvalg. 

4. Godkendelse af forretningsorden. 

5. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning v/formanden. 

6. Godkendelse af budget 2018 (Bilag 1). 

7. Indkomne forslag. 

 a. Forslag om videoovervågning af parkeringsarealerne i Grantoften (Bilag 2). 

Forslaget er vedlagt indkaldelsen.  

Forslaget er efter accept fra forslagsstillere ændret til at omfatte følgende områder: 

Parkeringsarealer i Grantofteparken, Baltorpvej, Grantoftestræde og Platanbuen samt 

containerpladserne. 

 

Forslaget er stillet af Grantoftens Tryghedsgruppe. 

 

 b. 1. Forslag om etablering af plankeværk i komposit i gårdene i stedet for hæk. Etable-

ring udføres af firma og finansieres over den kollektive råderet (Bilag 3). 
Forslaget er vedlagt indkaldelsen. Forslaget er stillet af Pia Førgaard, GP 556 og 

Maise Thomsen, GP 550 og Afdelingsbestyrelsen. 

 

Forslaget betyder, at følgende skal indføres i råderetskataloget: 

 

”Der må opsættes hegn i komposit foran køkkenvinduerne. Arbejdet udføres igennem 

ejendomskontoret og finansieres over den kollektive råderet” 



Referat af Afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 10. august 2017 - ÅBEN DEL 

 

  Side 5 

 

 

 

Kollektiv råderet betyder, at afdelingen optager lån, som beboer tilbagebetaler over 

huslejen gennem en årrække (på samme måde som finansiering af køkkener) 

 

2. Forslag om etablering af plankeværk i komposit mod havestier. Etablering udføres 

af firma og finansieres over råderetten (Bilag 4). 
Forslaget er vedlagt indkaldelsen. Forslaget er stillet af Afdelingsbestyrelsen. 

 

Forslaget medfører en ændring i råderetskataloget (Nuværende tekst i bilag 5). Teksten 

ændres til: 

 

”Hæk mod havestierne, Råmosen og brandvej må ændres til opsætning af komposit 

hegn. Arbejdet udføres igennem ejendomskontoret og finansieres over den kollektive rå-

deret. ” 

 

”Havelåger kan monteres såvel mod havestier som mod nordsti, legegade og sti mod p-

plads.Lågerne skal udføres i komposit. Arbejdet udføres igennem ejendomskontoret og 

finansieres over den kollektive råderet. ” 

 

 

 c. Forslag om regelsæt for legepladser. 

Forslaget er vedlagt indkaldelsen. Eksisterende og nyt regelsæt er vedlagt (Bilag 6 og 

7).  

 

Forslaget er stillet af afdelingsbestyrelsen. 

 

   

  

  

8. Valg af næstformand og 5 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

 1. På valg er næstformand: 

 John Rasmussen  

 

2. På valg er 5 bestyrelsesmedlemmer: 

 

Thomas Rasmus Garder 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Dennis Sørensen 

Joe Jensen 

Lisbeth Elfort 

 

 Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til 2018: 

  

Jette Fesner (formand) 

Käte Langkilde 

Ley Plum 

Sanne Magaard 

Kim Karstens 

 

9. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

10. Valg til mediegruppen. 

11. Eventuelt. 
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2.2.2    Centerforeningen 

Centeret holder høstbal 23/9 2017. Der vil være musik og mad. Lis vil prøve at få en af hospi-

talsklovnene ud.  

 

2.2.3    Rengøring 

 

            Orientering 

Mht. til projektet omkring hjemtagning af rengøringen, vil stillinger blive slået op i næste   

uge. Dette skulle gerne give en bedre kvalitet af vores rengøring, da der vil være tale om egne 

medarbejdere (4- 5 medarbejdere) 

  

2.2.4    Hjertestartere 

 

Orientering 

Datoer for kursus i hjertestartere i efteråret – vi håber på 11. oktober 2017. Kurset vil være for 

både beboere og medarbejdere. 

 

 

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

            Der har været møde med DAB omkring DV-planen.  

 

Arbejder jf. budget 2017 

 

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) 

Løbende udskiftning af elevatorfoldedøre (i gang nu) 

Nyt asfaltslidlag højhuse  

Maling af kældergulv under Center (i gang) 

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 (i gang) 

 

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. 
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2.3 Byggeteknisk udvalg. 

 

Orientering 

Etablering af bimålere på solcelleanlægget på blok 1, 2 og 3 sker 16-17. august. Dette vil 

vise, hvor meget el, der bliver købt og solgt.  

 

2.3.1  Sikkerhedsdøre (hoveddøre) 

 

Orientering 

Der bliver opsat en prøvedør i uge 37 i en bolig. Der vil vi ligeledes få en endelig pris, hvor-

efter tilbud sendes ud til beboerne til endelig bestilling over råderetten.  

 

 

2.4       Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

Regelsæt for legepladser – indstilling til afdelingsmødet. Vi indstiller til, at vedligeholdelse 

og udskiftning af legepladser i Grantofteparken går tilbage til ejendomskontoret. Der vil være 

et mindre beløb til gårdudvalgene, som skal bruges til vedligeholdelse af bord/bænkesæt, 

blomster osv. 

 

Forslaget er gennemgået på et møde med legepladsrepræsentanterne d. 6. juni. Repræsentan-

terne tilkendegav, at de var enige i forslaget, og at de vil bakke op om dette til Afdelingsmø-

det. 

 

Forslaget blev efterfølgende sendt til legepladsrepræsentanterne d. 7. juli 2017. Forlaget kom-

mer op til afstemning på Afdelingsmødet d. 24. august. Carsten udarbejder en tekst.  

       

            Slidlaget på vores parkeringsarealer på Baltorpvej kommer i udbud. GP bliver først næste år.  

 

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

 

Game havde d. 15. juni en festlig dag, hvor mange unge spillede basketball, hørte musik og 

kunne deltage i en masse konkurrencer. GAME står også for fodbold ved blok 1 hver torsdag, 

hvor 2 unge mænd træner med drenge og piger. Der er indkøbt bander og fodboldmål. 

 

Facebook. Det er problematisk, at der nogen gange ikke er en ordentlig tone på de sociale me-

dier, der omhandler Grantoften. Afdelingsbestyrelsen henstiller til, at der altid opretholdes en 

god og ordentlig tone og adfærd, når der kommenteres på Facebook. 

 

 

2.6 Kulturhusudvalget. 

         

            Orientering 

Kalles store trommeshow løber af stablen d. 26. august 2017. Billetter sælges i kulturhuset d. 

17. august fra kl. 17 til 18. Evt. restsalg af billetter sælges ugen efter i kulturhuset fra kl. 11 til 

14. 

 

Der vil blive afholdt en juleweekend i kulturhuset sidst i november. Ligeledes arbejdes der på 

en juletur Hamborg 9/12. 
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Genbrugsbutikken har udsalg resten af august med 50% på alt. 

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

 

Orientering 

Intet nyt. 

 

  

2.7.2 Mediegruppen. 

 

Orientering: 

       Der skulle gerne komme ny informationsfolder ud i næste uge.  

 

 Frist for input til informationsfolder i september er 15/9. 

 

3.0 ANDET 

Skaderne i GP er et problem. Kan der gøres noget ved det? JG oplyser, at de skal indfanges. 

Det skal man søge Skov- og naturstyrelsen om. Miljøudvalget skal undersøge, hvad der kan 

gøres ved fugleproblemer (råger, måger, skader).  

 

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TIRSDAG D. 10/8 2017 KL. 17– 18 

   

Der var ingen personlig henvendelser. Der er kommet 0 mail. 

  

      

Den åbne del af mødet sluttede kl. 21.00 

 

  

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen 

    Suppleanter 

    Materialegården 
    Jørgen Ginderskov 

    Allan M. Jensen 

    Lasse Lundbye 
    DAB, Michael Skov 

    TV-Grantoften 

    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg
 


