
 

 
Adresse: 
Ejendomskontoret BaB 

Baltorpvej 221 

2750 Ballerup 
Tlf. 44 97 76 75 

Telefoniske henvendelser: 
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  

    

Mandag                 07.00 – 08.00 

Torsdag                 16.30 – 17.30 

    

 

Ballerup almennyttige Boligselskab 

Afdeling Grantoften 

 
 

 AFDELINGSBESTYRELSEN 

       

 Referat 

 

  Mødedato: 10/11 2020 
 
 Int: BR 

   

   

Referat af afdelingsbestyrelsesmøde tirsdag d. 10/11 2020 kl. 19.00-21.00 

 

Mødet blev holdt i selskabslokalerne. 

 

Afdelingsbestyrelsen:  Lisbeth Elfort    (LE) Formand 

   Lis Rasmussen   (LR)      Næstformand 

   Belinda Hinz-Jacobsen  (BHJ)    

   Sanne Magaard   (SM) 

   Rasmus Garder   (RG)          

   Jeannie Stjernesø                 (JS) 

    

 

           

Ejendomsleder:  Jørgen Ginderskov  (JG) 

 

Referent:   Bente Rasmussen (BR) 

 

Ordstyrer/kontortid:     Lisbeth Elfort                  (LE) 

 

Afbud:                   Malene Andersen                             (MA) 

   Irene Hansen                             (IH) 

 

 

Uden afbud:                  

 

Gæst:      Kl. 18-19 UnoPark ApS   
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Kl. 18.00 besøg af UnoPark (Tidligere KbhPark ApS).  

 

Bestyrelsen startede mødet med et besøg af Zaki Haji fra parkeringsfirmaet UnoPark (Parkeringskon-

trol). 

 

___________________________________________________________________ 

1.0    GODKENDELSE AF REFERAT FRA 1/10 2020 

 

Referat 1/10 er: Godkendt.  

                       

2.0     ORIENTERING/MEDDELELSER/BESLUTNINGER. 

 

2.1    BAB/Ledelsen 

Orientering  

Landsbyggefonden var 28/10 på besigtigelse vedr. Helhedsplanen. Der var derudover repræ-

sentanter fra kommunen, DAB og bestyrelsen. Mødet blev holdt i to lokaler og delvist digitalt 

pga. forsamlingsforbuddet. LBF fik forevist 3 rækkehuse.  

 

Ny regel vedr. fraflytning af byttelejlighed 14 dage før træder i kraft 1. november. Dette er ble-

vet godkendt i Selskabets bestyrelse.  

 

BaB vil i foråret afholde budgetmøde for hele repræsentantskabet.  

  

 

2.2 Forretningsudvalget/Formanden 

Orientering  

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse vedr. opstilling af en madvogn i Grantoften. FU har 

bedt ansøger om forretningsplan, tilladelser fra fødevarestyrelsen mm.  

 

FU har for Grantoftens Forum godkendt en bevilling på kr. 10.000 til Vestkirkens julehjælp. 

Midler i Forum, der ikke er blevet brugt til bevilgede formål pga. covid-19, forbliver indtil vi-

dere i fonden. 

 

Byggesag – d. 21 januar kl. 18.30 kommer Steen Ejsing fra DAB og gennemgår med bestyrel-

sen, hvordan en byggesag forløber. Kontorets medarbejdere inviteres til at deltage.  

 

Lisbeth og Sanne har holdt møde med Mohamad fra SSP. I forhold til toiletvognene, der er op-

stillet i forbindelse med renovering af faldstammer, vil der komme øget kontrol fra kommune 

og politi. Mohamad vil også oprette et mini-SSP med repræsentanter fra center, bestyrelse, for-

eninger, kontor m.m. Der vil blive afholdt møde ugen før, Mohammad skal have sit store net-

værksmøde (d. 2. december 2020). 

  

Bestyrelsen har fået mail fra beboere vedr. biodiversitet (omlægning af græsplæner) og invali-

depladser ved blokkene. Der er i Grantoften på nuværende tidspunkt flere invalidepladser end 

kravet er.  

 

          Opdateret forretningsorden med tillæg blev underskrevet.   
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2.2.1 Orientering fra ejendomslederen  

 

Kommunen har kontaktet Grantoften vedr. lokaler til et mobilt covid-19 testcenter. De har fået 

lov til at låne den gamle Spar butiks lokaler. Der er ingen dato på oprettelse endnu. Netto har 

fået brev om at fjerne deres varer langs den gamle butiks facade.  

 

Nyhedsbrev fra ejendomskontoret vil blive udsendt i november. Udkast til brevet blev udsendt 

til bestyrelsen inden mødet. Bestyrelsen godkender brevet til husstandsomdeling.  

 

Kontoret opsiger samarbejdet med det nuværende malerfirma, der bruges ved syn af boliger 

(istandsættelse inden indflytning af ny lejer). Et nyt firma overtager opgaven fra januar.  

 

Hundetegn - præsentation af forslag til nyt hundetegn flyttes til næste bestyrelsesmøde.  

 

JG har været til møde på kommunen vedr. fodboldklubbens klubhus, som skal have internetad-

gang. JG har indhentet tilbud på installation og fremsendt dette til kommunen.  

 

Ombygning af hotellet starter i januar. Dette vil berøre både kontorgang og pensionistklub, 

som skal flyttes midlertidigt ud. Pensionistklubben er orienteret.    

 

Der er opstået en ny problematik omkring vores ejendomsfunktionærer og tunge løft. DAB har 

oplyst vores funktionærerne om, at de ikke må flytte og bære hårde hvidevarer. Dette betyder, 

at opgaven skal ud til en ekstern leverandør og vil koste afdelingen 500-1000 kr. pr gang, der 

skal flyttes noget. JG har forsøgt at gå i dialog med sikkerhedsrepræsentanterne i DAB. LE har 

orienteret DAB om, at dette ikke er i orden og skal tages op på BaB’s næste møde. Bestyrelsen 

bakker om op, at LE går videre med sagen. LE kontakter også andre boligselskaber.  

 

Der er sikkerhedsregler om, at ejendomsfunktionærerne skal være iført specielt farvet tøj, når 

de går på parkeringspladserne. Det betyder, at ejendomsfunktionærerne skal have nyt tøj. Be-

styrelsen godkender det fremviste tøj.   

 

Bestyrelsen ser gerne, at centeret sætter håndsprit op ved indgangene. JG kontakter Jannie.  

 

 

2.3   Miljø- og teknikudvalg 

Orientering 

Der er sat nye blomsterkummer med vinterbeplantning op i Grantoften.  

Materialegård bliver færdigbygget i 2021. Byggetilladelse er modtaget.  

Udskiftning af vandrør i GP – der er afsat 2. mio. til et pilotprojekt, der skal undersøge standen 

af vandrørene. Udvalget har et ønske om, at kloakrørene kan blive efterset efterfølgende.  

 

             

2.4    Beboerhusudvalget 

       Orientering: 

Der er adgang for brugere under gældende covid-19 restriktioner. Brugerne er gode til at gøre 

rent.  

 

SM er i dialog med kontoret omkring rengøring af husets toiletter, da denne absolut ikke er til-

fredsstillende. JG indhenter tilbud fra andre firmaer.  

 

2.5    Informationsudvalget 

Orientering 
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Midlertidig formand frem til 1. januar er Rasmus Garder. KPL er pt. ikke aktiv i bestyrelses-

arbejdet.  

             

Der vil komme et beboerblad ud inden jul. RG indkalder udvalget.  

 

 

3.0 Urafstemninger 

         Orientering:  

Urafstemningerne vedr. Rema og vaskerierne skal afholdes nu. Meget kort information om ur-

afstemningerne er nævnt i nyhedsbrevet.  

 

 

4.0    Bestyrelsesseminar 

Seminaret, der skulle have været afholdt d. 31/10, blev aflyst pga. det nye forsamlingsforbud 

på 10 personer.  

 

Seminarer i 2021:  

6. februar – ”Beboerdemokrat” med Steen Hingebjerg Jensen og emne omkring ejendomskon-

toret. 

23. oktober – Implementering af seminarbeslutninger evt. med facilitering af Pia fra DAB. 

 

 

5.0    AFDELINGSBESTYRELSENS KONTORTID TORSDAG D.  1/10 2020 KL. 17– 18 

   

Ændring af protekolprocedure: Den blå bog udgår. I stedet indføres et skema pr. henvendelse. 

Skemaerne opbevares aflåst hos sekretæren. Navne og adresser på beboere, der har henvendt 

sig i kontortiden må ikke nævnes på bestyrelsesmøderne, ligesom der heller ikke må sagsbe-

handles.  

 

Der var 4 henvendelser – vedr. ledige klublokaler, et par driftssager til kontoret, klubberne, 

nøglebrikker, brug af mundbind og beboerbladet. 

 

 

Den åbne del af mødet sluttede kl. 21.00 

 

 

 

Modtagere af referat:  Afdelingsbestyrelsen + suppleanter 

    Materialegården 
    Jørgen Ginderskov 

    Ejendomskontoret 

    Kris Karrebæk Gabriel, DAB 
     Henrik Christiansen, DAB

 


