
 

 

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: 2. november 2017 
 
 Int: BR/ 

 

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

Torsdag den 2. november 2017 kl. 18.00. 

 

Mødet afholdes i Dybet. 
 

Afdelingsbestyrelsen:  Jette Fesner   (JF)  Formand 

   John Rasmussen   (JR) Næstformand 

   Kim Karstens   (KK)     

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ) 

   Lis Rasmussen   (LR)     

   Ley Plum   (LP) 

   Ivan Nielsen   (IN) 

   Käte Langkilde   (KLa) 

   Sanne Magaard   (SM)    

   Joe Jensen   (JJe) 

 

 

Suppleanter:               Rasmus Garder   (RG)    

   Carsten Troels Jensen   (CJ) 

      

DAB:    

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:   Jette Fesner   (JF) 

 

Uden afbud:  Serhat Kücükkart   (SK) 

Afbud suppleant:     Lisbeth Elfort                    (LE) 

Gæst:        
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1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 5. oktober 2017. 

Referatet er: Godkendt. 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering   

            Vi har ansat 4 nye medarbejdere til rengøring af opgange og trapper.   

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

Grillen er nu blevet fjernet.  

 

Frivilligdag 28/10 på AFUK. Det var et godt arrangement med både foredrag og workshops. 

En af de ting, vi fik med hjem, var input til fællesspisningsarrangementer, hvor man arbejder 

med streetfood. Ligeledes var der input omkring køkken hygiejne/levnedsmiddelstyrelse ved 

afholdelse af arrangementer. En anden ide var, at nogle boligforeninger har projekter med ud-

viklingshæmmede, som f.eks. driver vaskeri for beboere i en form for jobtræningsprojekt. 

Projektet kører i Aarhus under ”Sager der Samler”. 

 

            Temaaften i DAB om seniorbofællesskaber d. 14. november 2017. Hvem deltager:  

            Jette, Ley. JG vil spørge personalet, om der er nogen af dem, der vil med.  

 

Bestyrelsen har modtaget et takkekort fra Flemming Rasmussen. Det blev givet et gavekort i 

anledning af hans 50 års fødselsdag.  

  

2.2.1    Centerforeningen 

          

            Centerforeningen bakker op om åben hus dag i klubberne. De støtter med drikkevarer. 

 

2.2.2    Rengøring 

 

            Orientering 

            Vi er nu startet med selv at gøre opgange og trapper rene.  

 

2.2.3    Hjertestarterforedrag/kurser 

Falck foredrag d. 11. oktober var en succes. Der var cirka 40 beboere. Der er et ønske om    

kurser, hvor hjerte-lunge-redning kan trænes på dukker.  

 

 

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

GP parkering – sætte bøgehæk.  

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

Nyt asfaltslidlag højhuse. NCC er rekvireret.  

Maling af kældergulv under Center (i gang). 

Sikkerhedsdøre i kældre blok 1, 2, 3 og GP. Forventes færdig 13. december. Dørene er forbe-

redt til chipnøglesystem.  

Vask af molokker. Er sat i gang. Skal meldes ud til beboere sammen med en opfordring til at 

skraldeposer lukkes.  

 

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 Kulturhusudvalget 

 

Orientering 

Fællesspisning har været afholdt 2 gange. Første gang var der 33, og anden gang kom der 47 

beboere. Det har været hyggelige aftener, og beboerne er glade for initiativet. Næste gang 

tirsdag d. 14. november er der forhåndstilmeldt 36. Det er en fejl, at opslaget omkring fælles-

spisning ikke har været sat op i Platanbuen. 

 

2.4       Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

Der er sat en prøve af hegn op i GP (nr. 556), så beboere kan se, hvilken type hegn, der kan    

vælges.   

Miljøudvalget ønsker, at hunde og katte registreres, så reglerne omkring husdyr overholdes. 

Det indskærpes overfor beboere, at det kun er tilladt at have en hund eller en kat. Miljøudval-

get arbejder videre med sagen.  

Ligeledes skal der sættes gang i en kampagne om ”Hund i snor, lort i pose”, nu hvor skiltene 

er sat op. 

            

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

Informationsfolder er klar til trykning fredag. Udvalget har møde mandag kl. 11.00.  

 

2.6 Byggeteknisk udvalg. 

         

            Orientering 

E-syn. Vi har haft et godt opstartsmøde omkring E-syn. Opmåling af lejemål i Grantoften er i 

fuld gang. Efter opmål af alle lejemål, vil maling, gulvslibning og rengøring af disse komme i 

udbud. E-Syn går i luften 1. maj 2018. 
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Energitjenesten, som er en gratis tjeneste fra kommunen, har været på besøg og beset vores 

område. De kommer med et oplæg til os om, hvor vi kan spare på energien. De kommer på 

besøg igen på onsdag, hvor de vil interviewe os omkring vores gode faciliteter og arrange-

menter i Grantoften. 

 

2.6.1 Sikkerhedsdøre (hoveddøre) 

 

Orientering 

Skrivelsen til beboere er nu klar, men vi afventer lige den sidste bekræftelse af prisen fra le-

verandøren. Den bliver sendt ud i næste uge.  

 

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

 

Orientering 

            Intet nyt. 

  

2.7.2 Mediegruppen. 

 

Orientering: 

 Der foregår stadig forhandlinger med YouSee og Dansk Kabeltv. 

 

2.7.3 KU 

 Der er åbent hus i klubberne lørdag d. 11. november 2017 

 

3.0 ANDET             

Kan et bestyrelsesmedlem få lov til at kommentere som privatperson på Facebook for at for-

søge at ”lukke” diskussioner, som forekommer urimelige i forhold til det arbejde, der bliver 

ydet i Grantoften? Hvis et bestyrelsesmedlem kommenterer, kan det opfattes som et udtryk 

for hele bestyrelsens holdning, hvilket det ikke nødvendigvis er.  

Der kunne laves et opslag på den officielle Facebook side, at afdelingsbestyrelsen ikke kom-

menterer på den privat oprettede Facebook side.  

           

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 2/11 2017 KL. 17– 18 

   

Der var 2 personlig henvendelse. Der er kommet 0 mail. 

  

      

Den åbne del af mødet sluttede kl. 20.19 

 

  

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen 

    Suppleanter 

    Materialegården 
    Jørgen Ginderskov 

    Ejendomskontoret 

    TV-Grantoften 
    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg

 


