
 

 

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: 16. august 2018 
 
 Int: BR/JG 

   

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

torsdag den 16. august 2018 kl. 19.00. 

 

Mødet blev holdt i Dybet. 
 

Afdelingsbestyrelsen:  Jette Fesner   (JF)  Formand 

   John Rasmussen   (JR) Næstformand 

   Kim Karstens   (KK)     

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ) 

   Lis Rasmussen   (LR)     

   Ley Plum   (LP)  

   Sanne Magaard   (SM)     

   Serhat Kücükkart   (SK)    

              Lisbeth Elfort   (LE) 

   Carsten Troels Jensen   (CJ) 

 

Suppleanter:  Rasmus Garder   (RG)  

   

DAB:    

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:   Serhat Kücükkart   (SK) 

Afbud:  
 

Gæst:   Henrietta Thomsen, BV 195  

       

 

 

 



Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2018 - ÅBEN DEL 

 

  Side 2 

 

 

 

1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 3 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 3 

2.1 BAB/Ledelsen 3 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 3 

2.2.1 Afdelingsmøde 30. august 2018 3 

2.2.2      Førstehjælpskurser 4 

2.2.3 Centerforeningen 4 

2.2.4      Hvad laver vi, og hvad sker der i afdelingen? 4 

2.3 Kulturhusudvalget 5 

2.4 Miljøudvalget 5 

2.5 Informationsudvalget. 5 

2.6 Byggeteknisk udvalg. 5 

2.7 Ad hoc grupperne. 6 

2.7.1 Grantoftens Forum 6 

2.7.2 Mediegruppen. 6 

2.7.3 KU 6 

3.0 ANDET 6 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D.  16/8 2018 KL. 17– 18 6 
 

  



Referat af afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 16. august 2018 - ÅBEN DEL 

 

  Side 3 

 

 

På åben del deltog beboer Henrietta Thomsen, BV 195  

 

 

1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 6. juni 2018. 

Referatet er: Godkendt. 

 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering   

            Budget 2019 blev gennemgået med Henrik Christiansen fra DAB fra kl. 18.00-19.00. 

                

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

 

Næste netværksmøde i store afdelinger holdes i Esbjerg lørdag d. 15. september 2018. Til-

melding sker til Bente. 

 

Bestyrelsesseminaret, som er fastsat til 26- 27. oktober, ligger samtidigt som frivillighedsda-

gen i DAB, så seminaret skal muligvis rykkes.  

 

            Der er overrakt en buket blomster til den nye forretning SLICE’ N DICE. 

 

Invitation fra BL – der er kommet ny formand og næstformand, som gerne vil møde os.  Der 

skal findes en dato under mødekalenderen.  

 

Kristian Larsen fra kommunens SSP har taget orlov, så vi har fået en ny SSP konsulent, Gitte.   

Hun mødes med FU d. 18/9 omkring lommepengeprojektet. Kommunen og skolen har fokus 

på udvælgelsen af de unge, men vi kommer til at stå for det administrative.  

 

 

2.2.1   Afdelingsmøde 30. august 2018 

 

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. 

8. Valg af formand for afdelingsbestyrelsen. På valg er Jette Fesner. 

9. Valg af 5 medlemmer til afdelingsbestyrelsen. 

 På valg er: 
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 Ley Plum 

Sanne Magaard 

Kim Karstens 

Lisbeth Elfort 

Carsten Jensen 

 

 Øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til 2019: 

 John Rasmussen (næstformand) 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Lis Rasmussen 

Serhat Kücükkart 

Ivan Nielsen 

10. Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 

11. Valg til mediegruppen. 

12. Eventuelt. 

 

 

Der er ikke kommet nogen punkter til dagsordenen fra beboere. Afdelingsbestyrelsen har et par 

punkter bl.a. køkkenpulje og udestuedøre.  

Jette Fesner genopstiller som formand med bestyrelsens opbakning. Alle øvrige bestyrelses-

medlemmer på valg genopstiller også.  

 

 

2.2.2 Førstehjælpskurser 

 

Afholdelse af kurser jf. Falck abonnement (2 kurser á 16 personer). Vi afholdt sidste år et kur-

sus i Salen, hvor vi ændrede de 2 kurser til 1 kursus. Dette kunne vi gøre igen, og vi kunne evt. 

gøre det i kulturhuset. JG kontakter Falck for forslag til datoer og kommer tilbage.  

  

2.2.3 Centerforeningen 

 

Centerforeningen arrangerer en fredagsevent før jubilæumsfesten. Og der vil være ”morgen-

fest” søndag morgen i Kringlen.  

 

 

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

             

Arbejder jf. budget 2017 

 

GP parkering – sætte bøgehæk 

 

Arbejder jf. budget 2018 

Maling af hele trappeopgangen i blok 3 og af indgangspartier i blok 1 og 2 

Udskiftning af legeplads  

Adgangskontrol på kælderdøre 

Udskiftning af hovedvarmevekslere 

Maling af hoveddøre i Gp 

Afrensning af baldakiner over hoveddøre i Gp 

 

Fremtidige ønsker: 

 

Mere belysning – tryghed – Sorte Sti – Grantoftestræde – Institutionssti – sydside blok 1 
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Om at ventilationsanlægget i rækkehusene opgraderes. 

Udskiftning af vinduer på første sal og køkken i rækkehusene. 

 

 

2.3 Kulturhusudvalget 

 

Orientering 

 

            Der er 20-22 tilmeldte til turen til Tjekkiet i september.  

 

Feriekolonien i Bøtø var en stor succes. Der deltog 25 børn og 25 voksne.  Udvalget har alle-

rede forhåndsreserveret kolonien i 2019 fra 22/7 til 2/8. Her er udgangspunktet at arrangere 2 

feriekolonier.  

 

LAN-arrangement blev afholdt i kulturhuset i weekenden d. 11. august med deltagelse af 

cirka 30 børn mellem 7 og 17 år. Der var mange frivillige, der hjalp til med at få projektet op 

at køre. Tak også til Kenneth Fesner og Slice’ n dice. De unge var glade for arrangementet, 

alle samarbejdede og havde en god dag. Der er stor ros til alle, der har været med i projektet, 

og det har været dejligt også at læse på Facebook, at beboerne har været glade. Der vil 

komme en artikel i Ballerup Bladet også. Arrangementet vil blive gentaget.  

 

10. november kommer Leo Weisleder Adolp og spiller igen. Denne gang vil det være et ar-

rangement med dansk musik – rock og western.  

 

Fællesspisning er startet op igen. Sidst deltog cirka 35 beboere.  

 

Genbrugsbutikken har fået 1 ny medarbejder. Og endnu end starter 1/9. Der er 50% på alle 

varer frem til august.  

 

 

2.4     Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

Der er udsendt en interessetilkendegivelse til beboerne i GP vedr. nyt hegn. Frist for tilbage-

melding var 15/8. Kontoret har endnu ikke talt antallet af tilkendegivelser, men vurderer at 

cirka 90 lejemål er interesserede. Der vil ligesom med sikkerhedsdørene komme et tilbud ud, 

hvor beboerne skal give en endelige accept.  

 

Der blev spurgt til, om boldburene kan blive efterset, da de larmer. JG undersøger.  

 

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

Sidste møde var i juni. Der arbejdes stadig på en kommunikationsplan.  

 

Udvalget har haft et par Facebookopslag omkring Grantoftens aktiviteter – bl.a. 50 års jubi-

læum og LAN-arrangement. Der er generelt god aktivitet både på Facebook-siden og på den 

nye hjemmeside.  

 

 

2.6 Byggeteknisk udvalg. 
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            Orientering 

Der har været afholdt 2 gode og positive møder i Køkkengruppen. (Gruppen består af 4 bebo-

eren samt medlemmer fra bestyrelsen) Der kigges på et Ikea og/eller et Kvik køkken. Grup-

pen stiller et forslag til afdelingsmødet med en max. pris, da endelige tilbud ikke er klar. Må-

let, når køkkenerne er valgt, er at få opført prøvekøkkener, hvor beboerne kan se dem.  

 

 Der er blevet udsendt et informationsbrev vedr. kuldebroer i GP. 

 

            Der er fuld gang i opførelsen af de nye mandskabsfaciliteter. Og der sættes lys op i GP. 

 

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

 

Orientering 

            Intet nyt. Der kan stadig søges midler for 2018. 

 

 

2.7.2 Mediegruppen. 

 

Orientering: 

Beboerbladet for juni er omdelt. Bladet for august er lige på trapperne – så nye indlæg modta-

ges gerne.  

Internetopgradering. Boksudskiftningen er startet i denne uge, og det er gået godt. Boksene 

kan ikke flyttes, når de er sat op. Der kommer et opdateringsopslag på Facebook, så beboerne 

kan følge med.  

 

 

2.7.3 KU 

 

Orientering: 

 Næste møde er i september.  

Den nye unge gruppe, der er startet op, mangler at høre fra Erik Udsen. JR rykker på næste 

møde. 

 

 

3.0 ANDET 

  

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D.  16/8 2018 KL. 17– 18 

   

Der var 2 henvendelser.  

 

Den åbne del af mødet sluttede kl. 19.45 

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen + suppleanter 

    Materialegården 

    Jørgen Ginderskov 
    Ejendomskontoret 

    TV-Grantoften 

    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg 
    Kris Karrebæk Gabriel, DAB 

    Henrik Christiansen, DAB

 


