
 

 
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: 3. oktober 2019 
 
 Int: BR 

   

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde  

torsdag den 3. oktober 2019 kl. 19.00  

 

Mødet blev holdt i Dybet. 

 

Afdelingsbestyrelsen:  Jette Fesner   (JF)  Formand 

   Lisbeth Elfort   (LE) Næstformand 

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ)     

   John Rasmussen   (JR)     

                                               Sanne Magaard   (SM) 

   Rasmus Garder   (RG) 

   Lis Rasmussen   (LR)    

   Malene Andersen   (MA)       

                           Karina Priis Lemke                  (KPL)   

   Mie Kjølner   (MK) 

   Irene Hansen                              (IH) 

 

Suppleant:   Jeannie Stjernesø                (JS)  

   Conny Finne   (CF) 

DAB: 

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer:      Jette Fesner                  (JF) 

 

Afbud:            Ley Plum (suppleant)     

 

Uden afbud:                   

 

Gæst:      
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  Side 2 

 

 

1.0  GODKENDELSE AF REFERAT. 
Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 5. september 2019. 

Referatet er godkendt med følgende ændring: ”Jeannie Stjernesø er ikke valgt til miljøudval-

get.” 

 

2.0      ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1 BAB/Ledelsen 

  

 Orientering   

Vejbump – der er bestilt vejbump til legegaden (20 km i timen) og indkørslerne ved blokkene 

(30 km i timen). 

 

Overvågning: Der har været uoverensstemmelse mellem udmeldingen fra ejendomskontoret 

og fra politiet om, hvem der kan se billederne. Da politiet ikke har nogen ressourcer i dag, så 

skal ejendomskontoret (JG/FK) se billederne igennem, hvis en beboer henvender sig. Der skal 

angives et tidsrum, og henvendelsen skal have politimæssig karakter. Kontoret må så med-

dele beboeren, at der er noget at se på billederne, men ikke hvad, der kan ses. Herefter skal 

beboeren selv henvende sig til politiet, som så vil henvende sig til ejendomskontoret. Konto-

ret vil registrere ressourceforbruget – det kan blive en tidskrævende opgave.   

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

 

Orientering 

DAB’s nye direktør Ole Jacobsen besøgte Grantoften d. 16/9. Han blev vist rundt i afdelin-

gen.  

Skolens 50 års jubilæum d. 26/9 – Rasmus deltog og afleverede en gave til skolen.  

Store Afdelinger – vi har været på besøg i Herlev Vænge. De er i gang med en stor renove-

ring, som de havde håbet, kunne blive færdig før letbanen kommer. Men det tror de ikke læn-

gere, at de når. 

DAB’s Frivillighedsdag d. 16. november på Glostrup Park Hotel – fra bestyrelsen deltager 

Jette, Lisbeth, John, Connie, Mie, Irene og Sanne. Vi kan indstille en aktivitet til en pris på 

dagen – vores indstilling skal være DAB i hænde senest 14/10.  

 

DAB Aktive Fællesskaber – møde med Michael Wulff, som er ansat i DAB til alene at ar-

bejde med frivillighed og fællesskaber. HC fra DAB vender tilbage med mere info.  

             

Baltorp Nykvarter – der skal laves en hel ny bydel ved Telegrafvej. JF deltog i kommunens 

første møde.  

 

Kommunen har fejlagtigt oplyst, at alle borgere i Ballerup kan bruge motionsrummet i Bebo-

erhuset uden betaling. Dette er ikke korrekt, det er for Grantoftens beboere, som også selv be-

taler for brug. Det skal undersøges, hvilken aftale der i sin tid blev lavet med kommunen om-

kring huset.  

 

            Der er bestilt en ny makulator. Vores papirer skal makuleres og ikke smides ud.  

 

2.2.1    Centerforeningen 

            Der er kommet ny belysning, og der kommer nye jerndøre på bagsiden af forretningerne.         

 

2.2.2    Hvad laver vi, og hvad sker der i afdelingen? 
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Arbejder jf. budget 2019 

Maling af hele trappeopgangen i blok 2   

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

Udskiftning af vaskemaskiner i vaskeriet 

Betonrenovering af kældernedgange i GP. 

  

Fremtidige ønsker: 

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

Om at ventilationsanlægget i rækkehusene opgraderes.  

Udskiftning af vinduer på første sal og køkken i rækkehusene. 

            

2.3 Beboerhusudvalget 

 

Orientering 

Der er tur til Polen fr 9-12 oktober, og der er ølfest/smagning d. 19/10. Der vil komme infor-

mation ud om øvrige arrangementer.  

            Nye skilte med lys er bestilt.  

                        

2.4       Miljøudvalget 

 

       Orientering: 

Affaldssortering – der bliver 3 ”skralde-øer” pr. blok. Mad, restaffald og plastik bliver ned-

gravet. Metal, glas og papir står på jorden. De gamle molokker bliver gravet op. Kommunen 

og Vestforbrændingen står for projektering. I rækkerne vil der skulle sorteres i nuværende 

miljøstationer samt ny fælles station i legegaden.  

 

Legepladsansøgninger er gennemgået og der vil blive sendt svar ud efter 1/10. De fleste an-

søgninger er blevet imødekommet.  

 

2.5 Informationsudvalget.  

 

Orientering 

Nyt beboerblad kommer ud 7/10.  

Ny arbejdsprocedure – deadline for input er 18. i hver måned. Skal sendes til Bente, som læ-

ser korrektur. Alt er muligt, men udvalget skal skriftligt fodres med information/tekst.   

 

2.6 Byggeteknisk udvalg. 

         

            Orientering   

Køkkengruppen har været på besigtigelse af prøvekøkkener d. 30/9. Efterfølgende er der 

sendt brev ud til beboerne om ”åbent hus” på 4 forskellige dage.  

Køkkengruppen er herefter lukket ned.  

 

Der laves kældernedgange i GP.  

Udvalget har møde igen på mandag, hvor Kris for DAB deltager.  

 

2.7 Ad hoc grupperne. 

 

2.7.1 Grantoftens Forum 

Orientering 

            Vi afventer stadig Ballerup Kommune.  
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2.7.2 KU 

Orientering: 

Status på dato for åbent hus i klubberne vil blive i starten af marts måned 2020. Måske vil 

nogle af de klubber, der ikke holder til i kælderen, være med.  

 

3.0 ANDET 

Der ønskes skiltning på toiletterne ved Salen.  

 

You See har opsagt aftalen med Discovery, og det kan betyde ændringer i udbuddet af kana-

ler for dem, der har valgt You See. Det er Grantoften uden indflydelse på. Beboere kan selv 

opsige deres abonnement, hvis de ikke ønsker You See’s pakker.  

 

Kunne man sætte ”logo” på opslag på Facebook, så man lettere kan finde gamle opslag. Det 

anbefales a bruge søgefunktionen.   

 

 

4.0       AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D.  3/10 2019 KL. 17– 18 

   

Der var 5 henvendelser.  

 

   

Den åbne del af mødet sluttede kl. 20.07 

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen + suppleanter 

    Materialegården 

    Jørgen Ginderskov 
    Ejendomskontoret 

    Facebook opslag – Grantoftens Informationsudvalg 

    Kris Karrebæk Gabriel, DAB 
    Henrik Christiansen, DAB

 


