
 
Adresse: 
Ejendomskontoret BaB 

Baltorpvej 221 

2750 Ballerup 
Tlf. 44 97 76 75 

Telefoniske henvendel-
ser: 

Mandag  
 

Tirsdag - Onsdag 
 

Torsdag 
Fredag 

 

08.00 – 11.00 
 

07.00 – 11.00 
 

12.30 – 16.30   

07.00 – 11.00 samt 13.00 – 14.00 

 Personlige henvendelser: 
Mandag                 07.00 – 08.00 

Torsdag                 16.30 – 17.30 

mail: kontakt@kontorbab.dk  

 

 

 

Grantoften  

Ballerup almennyttige Boligselskab 
 

 

 AFDELINGSBESTYRELSEN 

 

 Referat 

 

 Mødedato: 3. september 2020 

   

 Initialer: BR/ 

 

  

 

Referat af konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde i selskabslokalerne 

torsdag d. 3. september 2020 kl. 18.00/19.00 

 

 

Afdelingsbestyrelsen: Lisbeth Elfort (LE) (Næstformand) 

  Belinda Hinz-Jacobsen (BHJ) 

  John Rasmussen (JR) 

  Lis Rasmussen (LR) 

  Sanne Magaard (SM) 

  Rasmus Garder (RG) 

  Malene Andersen (MA) 

  Mie Kjølner  (MK) 

  Irene Hansen  (IH) 

  Karina Priis Lemke (KPL) 

 

Suppleanter:  Jeannie Stjernesø (JS)  (1. Suppleant)  

 

Referent:  Bente Rasmussen (BR) 

 

Ejendomsleder: Jørgen Ginderskov             (JG) 

 

Ordstyrer:  Jørgen Ginderskov (JG) 

 

Afbud:  Mie Kjølner  (MK) 
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Dagsorden: 

 

Mødet startede med et pænt farvel til Jette Fesner, som pr. 31/8 stoppede som formand for 

Grantoftens bestyrelsen.  

 

Herefter meddelte John Rasmussen, at han også stopper arbejdet i bestyrelsen pr. dags dato.  

 

Jeannie Stjernesø indtræder derfor i bestyrelsen i stedet for John.  

 

 

1. Godkendelse af referat 

      Godkendelse af referat af afdelingsbestyrelsesmøde afholdt den 13. august 2020. 

 

Beslutning: Referatet er godkendt. 

       

 

2. Orientering/meddelelser fra næstformanden: 

 

Lisbeth Elfort (næstformand) lagde op til, at den ”nye” bestyrelse uden Jette, skal stå stærkt 

sammen og gøre et fælles stykke arbejde for at gøre Grantoften til et godt sted at bo. At alle 

også fremover skal lave et konstruktiv stykke arbejde. Og alle i bestyrelsen skal huske på, at 

der er plads til forskellige typer personligheder i bestyrelsen. At der skal arbejdes sammen 

med respekt for hinanden.  

 

På det næste møde i FU, skal der arbejdes på et forslag til, at alle bestyrelsesmedlemmer 

kan få udleveret en ny pc. Primært for at gøre det muligt for alle udvalg at holde online mø-

der, hvis dette skulle blive nødvendigt i forhold til covid-19. Derudover skal der arbejdes 

mere på digital kommunikation. En løsning vil blive præsenteret til næste bestyrelsesmøde.  

 

Der skal snart holdes bestyrelsesseminar igen (31/10 2020). Bestyrelsen har afholdt mange 

gode seminarer gennem årene, men nogle gange har der ikke været samlet nok op på alt det, 

der har været snakket om, og der har været taget for få beslutninger. Det kan gøres bedre, og 

der skal arbejdes fremadrettet og målbevidst – også på seminarer.  

 

LE huskede udvalgene på, at der skal sendes orienterings- og beslutningspunkter til FU in-

den FU-mødet. Dette for at orientering kan komme med i dagsordenen til bestyrelsesmødet, 

og alle kan nå at forberede og evt. afklare spørgsmål inden møderne.  

 

Opfordring til at der kommer en bagkant på bestyrelsesmøderne, så alle, også dem der skal 

op på arbejde, kan være med i møderne og har lyst til at være med og arbejde i bestyrelsen.   

 

Landsbyggefonden kommer på besigtigelse (helhedsplanen) d. 28. oktober kl. 13.00. Der 

kommer 3 personer fra LB. Byggegruppen deltager. Øvrige bestyrelsesmedlemmer, der øn-

sker at deltage, kan melde sig til Bente.  

 

 

2.1 Forslag til ændret konstituering 

 

1. Sammenlægning af byggeteknisk- og miljøudvalg jf. orientering på bestyrelsesmøde d. 13. 

august 2020 samt udsendte oplæg til nyt udvalg. 

 

Afstemning – skal byggeteknisk og miljøudvalget lægges sammen? 

For: 10 
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I mod: 0 

Ikke stemt: 0 

 

Beslutning 

Besluttet. Udvalget konstitueres under punkt 4.5.a 

     Nyt navn: Miljø - og teknikudvalg. 

 

Forretningsgangen ændres med nyt udvalg, og ny forretningsgang præsenteres på næste be-

styrelsesmøde. 

 

2. Sammenlægning af Beboerhusudvalget og KU. Samt evt. pensionistklub 

 

Forslaget om sammenlægning blev debatteret på sidste bestyrelsesmødet.  

 

En begrundelse for at slå udvalg og klubber sammen er, at de har samme funktion – dvs. at 

lave aktiviteter for og med beboerne. Der vil kunne optimeres på arrangementerne ved et 

samarbejde. Beboerhuset arbejder økonomisk med tilskud, hvor klubberne ikke har samme 

finansiering og dermed muligheder.  

 

Et stående udvalg, Beboeraktiviteter i Grantoften, med repræsentanter fra BIV, KU og pensi-

onistklubben kunne være den overordnede instans for de 3 udvalg/klubber. Under det udvalg 

fortsætter et individuelt arbejde i 3 undergrupper. Udvalget skal have et ulige antal medlem-

mer.  

 

Der var en igen debat om fordele om ulemper.  

 

Der var et forslag om at lave et ad hoc-udvalg, der undersøger nærmere, hvilke interesser 

KU og pensionistklubben har i dette samarbejde og så kommer med et fælles oplæg til næste 

konstituering eller før. 

 

Afstemning – skal der nedsættes et ad hoc-udvalg jf. ovenstående: 

For: 10 

I mod: 0 

Ikke stemt: 0 

 

Beslutning: 

Et ad hoc-udvalg nedsættes bestående Karina, Rasmus og Jeannie.  

 

 

3. Sammensætning af FU til at 3. medlem fremover skal være formand for et stående udvalg. 

Ændring af forretningsorden punkt 6.1: 

 

”6.1: Forretningsudvalget (FU) 

Består af bestyrelsens formand, næstformand samt 1 formand for et stående udvalg. Denne 

vælges ved afstemning, såfremt der er flere kandidater. 

Hvis ingen udvalgsformænd ønsker at stille op til FU, vælges 1 medlem blandt den øvrige 

bestyrelse ved afstemning.” (herefter ingen ændringer til punkt 6.1) 

 

Afstemning – skal forretningsordenen punkt 6.1 ændres til ovenstående 

For: 5 

I mod: 4 

Ikke stemt: 1 

 



Referat af  konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag den 3. september 2020 
 

 

4 

 

Beslutning: 

Forretningsorden ændres til ovenstående ordlyd. 

 

 

4. Oprettelse af økonomigruppe 

  

Forslag om oprettelse af økonomigruppe jf. udsendte oplæg. Der vil ikke være tale om en 

ændring af konstituering i forhold til stående udvalg, men gruppen kan indføres i forret-

ningsgangen. Derudover er det allerede vedtaget, at der hvert kvartal på bestyrelsesmøderne 

vil være en økonomisk gennemgang.  

 

   Beslutning: 

Det vedtages at oprette en økonomigruppe. Det behøver dog ikke være formanden for de stå-

ende udvalg, der deltager. Det kan være et andet medlem (kun 1). 

 

 

2.2 Bestyrelsens medlemmer og valgbarhed 

 

Grundet afdelingsmødets aflysning: 

 

a) Ønsker alle at forsætte i bestyrelsen? Ja. Jette Fesner og John Rasmussen er dog udtrådt, 

inden mødet startede 

 

b) Orientering: Når næste afdelingsmøde afholdes, skal der foretages valg – også hvis næ-

ste afdelingsmøde er det ekstraordinære møde i maj. Her vil valgperioden være frem til 

august. Afholdelse af ekstraordinært møde er ikke en pligt. Afdelingen kan altså vente 

med afholdelse af næste afdelingsmøde til august, fordi afdelingsmødet i år blev AF-

LYST.   

 

Henrik Christiansen, DAB, undersøger de præcise valgperioder (1 år/2år).   

 

   

3. Forretningsudvalget/Formanden indstiller: 

 

3.1 Vedtagelse af forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen: 

Forretningsordenen vedlægges indkaldelsen. Afdelingsbestyrelsen har vedtaget, at det sam-

men med forretningsordenen skal underskrives et tillæg omkring ”Ansættelse af nære fami-

liemedlemmer og venner – regler og rammer.” 

 

Beslutning: 

Forretningsgang med ændringer fra punkt 2.1 nr. 1 og 3 samt tillæg skal underskrives på 

næste bestyrelsesmøde.  

 

 

4.0 Valg til afdelingsbestyrelsens funktioner: 

 

4.1 Valg af formand: 

 

Jette Fesner var valgt til formand af beboerne frem til afdelingsmødet i 2020. Afdelingsmø-

det har ikke kunne afholdes grundet covid-19, men Jette Fesner har besluttet af træde af alli-

gevel pr. 31/8 2020. 

Det foreslås, at næstformanden indtræder som midlertidig formand frem til næste afdelings-

møde. 
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Beslutning: 

Lisbeth Elfort konstitueres som midlertidig formand.  

 

      (Se § 3 i forretningsordenen vedr. ordinært valg af formand.) 

 

 

4.2 Valg af næstformand: 

 

Lisbeth Elfort-Frederiksen er valgt til næstformand af beboerne. Lisbeth er valgt til det ordi-

nære afdelingsmøde i 2021. 

 

Hvis bestyrelsen konstituerer sig med næstformand som ny formand under punkt 4.1, kan 

der vælges en ny konstituerende næstformand frem til næste afdelingsmøde. 

 

Lis Rasmussen stiller op som kandidat. 

 

Beslutning: 

Lis Rasmussen er valgt som næstformand.  

 

(Se § 3 i forretningsordenen vedr. ordinært valg af næstformand.) 

 

 

4.3 Valg til informationsudvalget 

Se §§ 6, 6.4 og 6.6 i forretningsordenen. 

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlemmer af udvalget: 

 

Rasmus Garder, formand  

John Rasmussen 

Lis Rasmussen 

Karina Priis-Lemke 

Irene Hansen 

 

Rasmus og Lis ønsker at udtræde af udvalget. John Rasmussen er udtrådt af bestyrelsen.  

 

Beslutning: 

Valgt blev: Karina, Irene og Sanne 

 

4.4 Valg til beboerhusudvalget  

Se §§ 6, 6.5 og 6.6 i forretningsordenen. 

Følgende afdelingsbestyrelsesmedlemmer er p.t. medlem af udvalget: 

 

Sanne Magaard, Formand  

Belinda Hinz-Jacobsen  

Malene Andersen  

Mie Kjølner   

Jeannie Stjernesø 

 

Alle ønsker at fortsætte. 

 

Beslutning: 

Valgt blev:  Sanne, Belinda, Malene, Mie og Jeannie. 
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4.5 Valg til nyt Miljø- og teknikudvalg. 

 

Efter resultat af afstemningen under punkt 2.1, vælges medlemmer til det nye udvalg.  

 

Valg til nyt Miljø- og teknikudvalg 

Udvalget er nyt og indarbejdes i forretningsordenen ved sammenlægning af § 6.2 og 6.3 

 

Det tidligere Byggeudvalg bestod af Ramus, Belinda, Lis, Lisbeth og John. Miljøudvalget 

bestod af Jette og Karina.  

 

Beslutning: 

Valgt blev: Ramus, Karina, Belinda, Lis, Lisbeth og Malene 

 

 

      

4.6 Udvalgene konstituerer sig med valg af udvalgsformand.  

 

      Formand for BIV: Sanne Magaard 

      Formand for Informationsudvalget: Karina Priis Lemke 

      Formand for Miljø- og teknikudvalget: Rasmus Garder 

 

 

4.7 Valg til FU 

Formanden og næstformanden indtræder i FU. Se § 6.1 i forretningsordenen. 

      Derudover vælges en formand for et stående udvalg jf. beslutning under punkt 2.1 forslag 3. 

 

Det nuværende forretningsudvalg består af: 

Jette Fesner (formand), Lisbeth Elfort (næstformand) og Rasmus Garder 

 

Følgende opstiller til FU som 3. medlem: 

 

Karina, Rasmus og Sanne  

 

Skriftlig afstemning: 

Karina 1 

Rasmus 4 

Sanne 5 

 

Beslutning: 

Valgt blev: Lisbeth, Lis og Sanne 

 

5.0 Valg til Ballerup almennyttige Boligselskabs repræsentantskab: 

 

Afdelingsbestyrelsen har, jf. BaB’s vedtægter, 15 stemmer i repræsentantskabet og har tidli-

gere besluttet, at bestyrelsen indgår i repræsentantskabet med afdelingsbestyrelsesmedlem-

merne (pt. 11), som tegner de 15 stemmer. 

 

Repræsentantskabet består af afdelingsbestyrelsesmedlemmerne i BAB og bestyrelsen (3 

medlemmer udpeget af Lindebo, 3 medlemmer udpeget af Dalvænget, 5 medlemmer udpe-

get af Korngården og 11 medlemmer udpeget af Grantoften, 3 medlemmer fra Søtoften, 2 

personer fra Ballerup kommune, 2 personer valgt blandt de ansatte og 1 person fra DAB.) 

Det er afdelingsbestyrelsens medlemmer, der er repræsentantskabets medlemmer. De sidste 

4 stemmer er papirstemmer. 
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6.0 Valgt til Ballerup almennyttige Boligselskabs bestyrelse: 

 

Afdelingsbestyrelsen har mulighed for at udpege 4 medlemmer til selskabets bestyrelse. 

De nuværende medlemmer af selskabets bestyrelse ser således ud: 

 

Udpeget: Udpeget til: Personlig suppleant er: 

Jette Fesner 2021 Personlig suppleant: Belinda Hinz-Jacobsen 

Sanne Magaard 2021 Personlig suppleant: Malene Malta-Andersen 

Ley Plum 2020 Personlig suppleant: Rasmus Garder 

Lisbeth Elfort 2020 Personlig suppleant: Lis Rasmussen 

 

Nye medlemmer vælges på BaB’s repræsentantskabsmøde 17. september 2020. Bestyrelsen 

indstiller efter skriftlig afstemning i foråret Rasmus Garder og Lisbeth Elfort. Herefter føres 

det til referat:  

 

Udpeget:   Udpeget til:   Suppleant: 

Jette 2021  

Sanne 2021  

Rasmus (indstilles)   

Lisbeth (indstilles)   
      (Opdateres endeligt efter 17/9 2020) 

 

6.1 Valg til DAB´s repræsentantskab: 

 

Valgt til DAB´s repræsentantskab: Grantoften udpeger 5 repræsentanter. Jette Fesner var 

udpeget af DAB. De nuværende medlemmer er: 

 

Udpeget:  Udpeget til: Suppleant er:  

Jette Fesner 2020   

Belinda Hinz-Jacobsen 2020   

Rasmus Garder 2020   

Lisbeth Elfort 2020   

Ley Plum 2020   

Malene Malta Andersen 2020   

         

Alle afdelingsbestyrelsesmedlemmer kan deltage i repræsentantskabsmøderne, men det er 

kun de udpegede 5 personer, der har stemmeret, jf. afsnittet ovenfor. 

 

Bestyrelsen indstiller følgende til mødet d. 17/9: 1) Lisbeth 2) Malene 3) Lis 4) Karina 

5) Sanne 

 

Beslutning – valgt til DAB repræsentantskab på mødet (føres til referat efter afholdelse) 

 

Udpeget:  Udpeget til: Suppleant er:  

Lisbeth Elfort (indstilles)    

Malene Andersen (indstilles)    

Lis Rasmussen (indstilles)    

Karina Priis Lemke (indstilles)    

Sanne Magaard (indstilles)      

    
(Alle vælges endeligt på BaB’s repræsentantskabsmøde d. 17/9 2020) 
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7.0 Valg af delegerede til boligselskabernes Landsforening (BL) (orientering): 

 

7.1 Valg af kredsdelegeret BL´s 9. kreds: 

 

BaB, Afdeling Grantoften udpeger maksimum 4 delegerede. Nuværende er: 

 

Udpeget er: Periode: Udpeget som suppleant er: 

Jette Fesner Juni 2020 Rasmus Garder 

Lisbeth Elfort  Juni 2020 Sanne Magaard 

Belinda Hinz-Jacobsen   

           

Bestyrelsen indstiller følgende til repræsentantskabsmødet d. 17/9: 

1) Lisbeth 

2) Sanne 

 

Belinda og Karina vil gerne være suppleanter. 

 

Beslutning – delegerede valgt til BL (føres til referat efter mødet): 

 

Udpeget er: Periode: Udpeget som suppleant er: 

Lisbeth Elfort (indstilles) 

Sanne Magaard (indstilles) 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

   
 (Alle vælges endeligt på BaB’s repræsentantskabsmøde d. 17/9 2020) 

 

 

8. Valg til Grantoftens forum/forslag til ændring af procedure 

 

FU har på bestyrelsesmødet d. 13/8 2020 stillet til forslag, at ansøgninger til Grantoftens fo-

rum fremover behandles i FU. Dette for at flere er med til at træffe beslutningerne samt at 

FU har et økonomisk ansvar.  

 

     Såfremt dette ikke besluttes, skal der vælges en ad hoc gruppe. 

      

     Beslutning: 

Det besluttes med flertal – 9 stemmer ud af 10 – at behandling af ansøgninger fremover god-

kendes af FU. 

 

  

9. Valg til Mediegruppen 

Gruppen varetager interesser vedr. TV og bredbånd. Administrativt støttes gruppen af Jør-

gen Ginderskov. Det foreslås, at gruppen overgår til driften.  

 

Såfremt dette ikke besluttes, skal der vælges en ny gruppe.  

På valg er:  John Rasmussen (teknisk support)    

Gruppen konstituerer sig selv. Der også beboere i gruppen.  

 

Beslutning: 
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Det besluttes, at gruppen nedlægges, og at ejendomskontoret varetager den daglige drift af 

mediesager. Skal der foretages ændringer/beslutninger, skal beboerne involveres via ad hoc 

grupper eller på anden måde.  

Nick Ibsen skal orienteres.   

 

 

10. Valg til arrangementsgruppe 

Punktet er afventende, da det ikke vides, om der kan og skal afholdes store arrangementer i 

nærmeste fremtid pga. covid-19. Gruppen kan nedsættes efter behov på et bestyrelsesmøde.  

 

 

11.  KU 

John Rasmussen og Irene Hansen er p.t. valgt som repræsentant for afdelingsbestyrelsen i 

KU-møderne. Rasmus er suppleant. 

  

       Følgende ønsker at være repræsentant: Irene, Belinda, Karina og Rasmus.  

 

       Afstemning: Irene (6), Belinda (6), Karina (4), Rasmus (4) 

 

Beslutning: 

Valgt blev: Irene og Belinda 

 

 

12.  Protokol 

 

       Der var 2 henvendelser.     

 

13.  Mødedatoer  

 

  De nye udvalg finder efter mødets afslutning mødedato for første møde og mailer denne til 

sekretæren.  

 

       Mødet sluttede kl.: 21.07 

 

 Modtagere af referatet: Afdelingsbestyrelsen m. suppleanter  

    Jørgen Ginderskov 

    DAB, HEC og Kris 


