
 

 
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: 7. marts 2019 
 
 Int: BR 

   

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

torsdag den 7. marts 2019 kl. 19.00. 

 

Mødet holdes i Dybet. 

 

Afdelingsbestyrelsen:  Jette Fesner   (JF)  Formand 

   John Rasmussen   (JR) Næstformand 

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ)     

   Sanne Magaard   (SM)     

                                               Rasmus Garder   (RG) 

   Malene Andersen   (MA)    

   Karina Priis Lemke  (KPL) 

      Lis Rasmussen                  (LR) 

                           Lisbeth Elfort                  (LE)  

   Ivan Nielsen                (IN) 

 

Suppleanter:   

      

DAB:    

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:      Rasmus Garder                  (LR) 

 

Afbud:    Pernille Parknov   (PP) 

                Mie Kjølner (suppleant)               (MK) 

 

Gæst:      
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1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 

 

Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 7. februar 2019. 

Referatet er: Godkendt. 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering   

Der er er i dag afholdt 4 ansættelsessamtaler til stillingen som kontorassistent på kontoret. 

Heraf er 2 valgt ud, som der nu vil blive taget referencer på. Der var 304 ansøgere!  

 

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

Kredskonference i 9. kreds d. 1-2. marts 2019. Sanne og Lisbeth deltog. Det blev holdt på 

Pharmakon i Hillerød. Konferencen startede med foredrag om, hvordan ”man får den gode 

historie ud”. Lørdag var emnet ”dialogkaffe” om formiddagen, og efterfølgende var der for-

skellige workshops – bl.a. omkring samarbejdet med kommunen. Senere foredrag om BL’s 

historie.  

 

Netværk store afdelinger 2. april 2019 fra kl. 17 til 21 i Lundtofteparken i Lyngby. Ingen fra 

bestyrelsen kan desværre deltage. Bente melder dette tilbage til netværket.  

 

Dato for besøg i en boligforening i Albertslund bliver ændret. De kommer tilbage med 3 for-

slag til datoer i april.  

 

Undervisning i DAB’s bestyrelsesportal – ny dato skal findes. Vi foreslår DAB d.10. april. 

Det er om aftenen – helst kl.19.30 

 

Nye dato for OBH: mandag 18/3 kl. 12-14.30 

 

Der er mulighed for at besøge Korngården d. 14/3 til rundvisning – med efterfølgende mad på 

rådhuset. Rasmus deltager.  

 

Bestyrelsen har igen modtaget mail fra Serhat vedr. ejendomsleder Jørgen Ginderskovs 25-års 

jubilæum. Bestyrelsen vil bede DAB’s juridiske afdeling svare Serhat.   

 

Varmeregnskabet kan nu for de fleste lejemåls vedkommende ses på DAB’s hjemmeside. Re-

sultaterne lægges på løbende, derfor er alle blokke ikke med endnu.  

 

Vi er involveret i Lommepengeprojektet igen. Der er lavet kontrakter med 3 unge.  

 

Kommunen (SSP) har informeret os om, at politiakademiet starter op igen.  

 

2.2.1    Førstehjælpskurser 

 

Afholdelse af hjertestarterkurser jf. Falck abonnement (2 kurser a 16 personer) planlægges til 

2019. Kurserne skal afholdes i Beboerhuset – JG finder datoer med Falck og Belinda. 
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2.2.2    Centerforeningen 

 

            Intet nyt. Loppemarkederne kører fint.              

 

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

           

Arbejder jf. budget 2019 

Maling af hele trappeopgangen i blok 2   

Udskiftning af legeplads gård 5– i gang. 

Nyt faldunderlag legeplads gård 5 

Adgangskontrol på kælderdøre (mangler i GP). Er i gang.  

Videoovervågning – i gang. 

Udskiftning af faldstammer – resten af blok 1. 

Udskiftning af vaskemaskiner i vaskeriet 

Lys ved asfaltplads blok 1 + rhododendronbed mellem blok 1 & 2 + uplight i skovareal mel-

lem blok 3 og GP 

 

Fremtidige ønsker: 

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

Om at ventilationsanlægget i rækkehusene opgraderes. Start 7/1. 

Udskiftning af vinduer på første sal og køkken i rækkehusene. 

Pullerter ved kirken og GP. 

 

 

2.3 Beboerhus (Kulturhusudvalget) 

 

Orientering 

Indvielse af beboerhus 23. februar:  Der var omkring 50 beboere, der kikkede forbi. Der blev 

lagt mange forslag i den opstillede ”ide-kasse”. 

 

Lav din helt egen fastelavnsdragt i beboerhuset 24. februar: Omkring 6 familier kom forbi og 

fik lavet nogle fine fastelavnsdragter.  

 

MGP-fest 2. marts: Der blev desværre ikke solgt ret mange billetter, men dem der kom – både 

børn og voksne - havde en virkelig hyggelig aften. MGP blev vist på storskærm.  

 

Alle arrangementer har både været i beboerbladet samt slået op på Facebook.  

 

             

2.4       Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

Møde afholdt d. 19. februar 2019. 

Parkering ved gård 1. Der er kommet tilbud på 100.000 for 4 pladser. Det er for dyrt, så det 

undersøges, om der kan nytænkes i området i stedet og samtidigt få flere pladser.  

 

Udtynding i bedet ved Nordstien og etablering af nyt rododendronbed. De sidste træer ud 

mod mosen bliver stående. 

 

Der er kommet priser hjem på at få fældet de store grantræer ved legepladserne. Det undersø-

ges om alle træer skal fældes. En fældning skal ske, inden fuglene bygger reder. Der vil blive 

sat en ny beplantning – dog ikke nåletræer.  
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Udtynding af randbeplanting – der er stor tilfredshed hos mange beboere.  

 

Pullerter – der både køres og parkeres helt uhensigtsmæssigt og farligt ved pullerterne ved 

kirken og i GP. Vi har fået tilbud hjem på etablering af 4 nye pullerter. Bestyrelsen vedtager, 

at det skal laves hurtigst muligt.  

 

Pullerne ved kirken bliver ikke flyttet, men de skal laves, så de igen virker. (Vejen ved Plan-

tanbuen er til kørsel med rustvogn – ikke til forældre, der skal aflevere børn) 

 

 

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

            Der kom i sidste uge opslag på Informationssiden på Facebook vedr. både byttelejligheder og 

skimmelsvamp. Inde på Grantoftens hjemmeside er der nu lavet en fane, hvor der er plads til 

beboerinformation. Der vil inden for kort tid komme nyhedsbrev fra DAB vedr. pilotprojekt 

og kuldebroer. 

      

            Beboerbladet er trykt og på vej ud.  

 

            Rasmus har holdt møde med Flemming vedr. rensning af ventilationskanaler. Der vil blive 

udsendt information til beboerne bl.a. vedr. dem, der ikke var hjemme, da de skulle have ren-

set deres kanaler.  

 

            Der er et ønske om, at der lægges korrekte plantegninger af vores lejligheder på hjemmesi-

den. Det vil være mere optimalt, at der er helt korrekte tegninger på DAB’s portal. Derefter 

kan der linkes til DAB via hjemmesiden.  

 

2.6 Byggeteknisk udvalg. 

         

            Orientering   

Møde afholdt i køkkengruppen d. 5. marts. Der holdes møde igen 12. marts. JG er i kon-

takt med KVIK-køkken.                        

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

 

Orientering 

Der skal søges Ballerup Kommunes Boligsociale fond for 2020-2023. Ansøgningsfrist senest 

1. maj.  

 

2.7.2 Mediegruppen. 

 

Orientering: 

Intet nyt.  

 

2.7.3 KU 

 

Orientering: 

            Næste møde 25/3.  
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Beboerne efterlyser en oversigt fra KU i beboerbladet over deres klubber, hvad de laver, 

og hvordan man kan være med. Også om, hvordan man opretter en ny klub. Det ønskes 

også, at der laves en klubdag igen.  

JR beder KU tage hånd om dette.  

 

3.0 ANDET 

Der skal reflekser på vores kæder igen.  

 

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D.  7/3 2019 KL. 17– 18 

   

Der var 1 henvendelse.  

 

   

Den åbne del af mødet sluttede kl. 20.18 

 

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen + suppleanter 

    Materialegården 

    Jørgen Ginderskov 
    Ejendomskontoret 

    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg 

    Kris Karrebæk Gabriel, DAB 
    Henrik Christiansen, DAB

 


