
 

 

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: 11. januar 2018 
 
 Int: BR/ 

   

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

Torsdag den 11. januar 2018 kl. 18.00. 

 

Mødet blev afholdt 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) 

   Serhat Kücükkart   (SK) 

    

 

Suppleanter:                Lisbeth Elfort   (LE) 

   Carsten Troels Jensen   (CJ) 

      

DAB:    

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ) 

 

Afbud:   Joe Jensen   (JJe) 

   Rasmus Garder (suppleant) (RG) 

Gæst:        
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1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 2. november 2017. 

Referatet er: Godkendt. 

 

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

Referatet er: Godkendt. 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering   

            Vi har i dag ansat Lotte, som afløser på kontoret. Kontoret er ramt af langtidssygemeldinger.  

 

JG har ændret arbejdstiden for ejendomsfunktionærerne for at højne service og synliggøre 

personalet.  

 

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

Bestyrelsesseminaret afholdes i weekenden 26-27 januar. Der er kun et enkelt afbud.  

 

10. april er der netværksmøde for Store Afdelinger på Vildtbanegård. Belinda, Ley, Sanne, 

Lis, Lisbeth, John og Carsten vil gerne deltage. 

 

I centeret har Slikland og Blomsterhandleren har sagt op.  

 

P-vagterne i Ballerup Kommune kikker forbi, da vi har en del ulovlig parkering på handicap- 

pladser og brandveje.  

 

Lolan Ottesen har jubilæum d. 24. januar 2017. Jette og Serhat fra bestyrelsen vil tage med til 

reception på Rådhuset.  

  

2.2.1    Centerforeningen 

 

Der er møde på onsdag d. 17. januar 2018 kl. 18.00. 

 

Tak til Lis Rasmussen for flot juleudsmykning i Centeret.   

 

2.2.2    Rengøring 

 

            Orientering 

Det går godt med vores nye rengøring. Pt. har medarbejderne dog et stor arbejdspres pga. 

sygdom.  

 

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

            Der har været møde med DAB omkring DV-planen.  
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Arbejder jf. budget 2017 

 

GP parkering – sætte bøgehæk 

Rensning og coating af faldstammer i højhuse (ca. 4 opgange) (10 års projekt). Start uge 6.  

Nyt asfaltslidlag højhuse  

 

Fremtidige ønsker: 

 

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 

 2017 har været et godt år i kulturhuset. Genbrugsbutikken er en stor succes. Fællesspisninger 

 er startet op og kører godt. Vi har søgt ekstra midler til indkøb af service til storkøkken.  

 

3. februar er der workshop omkring fastelavn. Der vil blive sat opslag op med nærmere oplys-

ninger.  

 

 Der arbejdes på nogle omrokeringer af lokalerne i huset.   

 

 

2.4       Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

            Der skal afholdes et møde med gårdrepræsentanterne.  

 

Ligeledes skal miljøudvalget holde møde omkring mangler på legepladserne. Det er mindre 

ting, der mangler at blive lavet. Der er forslag om at flytte tidspunktet for legeplads gennem-

gangen, så arbejderne kan laves rettidigt. Problemer sidste år skyldes primært problemer med 

leverandøren. Udvalget og DAB arbejder på sagen og en evt. ny leverandør. 

 

Belysning på petanquebanen – kan det ikke ændres, så lamperne ikke står tændt hele tiden? 

JG undersøger pris. 

 

Nogle enkelte træterrasser er stadig ikke godkendte, men der arbejdes på sagen.  

            

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

Der skal arbejdes videre med flow-diagrammerne (Styring af information).  

Hjemmeside hører under informationsudvalget, og den skal opgraderes.  

 

2.6 Byggeteknisk udvalg. 

         

            Orientering 
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Følgende arbejder jf. budget 2017 er der giver grønt lys til: Lamper i parken, overvågning, 

chiplæser på kælderdøre, 4 opgange med led belysning og faldstammer.  

 

 

2.6.1 Sikkerhedsdøre (hoveddøre) 

 

Orientering 

Der er kommet 249 tilkendegivelser fra beboere, der gerne vil have en sikkerhedsdør sat op. 

Der afholdes møde med Daloc, hvor projekt og tidsplan skal aftales nærmere. DAB sørger på 

den økonomiske løsning (optagelse af lån). Når dørene skiftes, orienteres myndighederne 

(brandvæsen) om, at vi har sikkerhedsdøre, således at brandvæsenet kan åbne dem. Beboerne 

vil blive varslet i god tid. Prøvedøren er opsat i 187 7-1, men var ikke klar, da brevet til bebo-

erne blev sendt ud. Kontoret kan kontaktes, hvis døren ønskes set.  

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

 

Orientering 

Der kan søges midler til brug i 2018. 

  

2.7.2 Mediegruppen. 

 

Orientering: 

Beboerbladet har fået et kvalitetsløft. Der skulle gerne komme et blad ud ultimo januar. Og 

der vil blive fastsat datoer for kommende udgivelsesdatoer. 

Udvalget videre med YouSee og Dansk Kabel Tv.  

 

 

3.0 ANDET 

Hegn i forhaver og baghaver. Der arbejdes stadig med priserne på anlægsarbejdet, da det før-

ste tilbud på dette var for dyrt.  

 

JF roste ejendomsfunktionærerne for oprydningen i forbindelse med jul og nytår. Der var et 

stort arbejde med at få plads til alt husholdningsaffaldet i højhusene ved de nedgravede af-

faldssystemer. Ros til beboere i GP, som har ryddet pænt op efter nytårsaften. Forslag om at 

lave fælles oprydning efter nytårsaften.  

 

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D. 11/1 2018 KL. 17– 18 

   

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

       

Den åbne del af mødet sluttede kl. 20.02 

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen 

    Suppleanter 

    Materialegården 
    Jørgen Ginderskov 

    Ejendomskontoret 

    TV-Grantoften 
    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg

 


