
 

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde den 2. oktober 2014 
 

 

Miljøstationer til blokkene. 

Der er bestilt miljøstationer til en blok, som skal benyttes, når skaktene lukkes under renoveringen 

af højhusene. Det drejer sig om 8 dobbeltstationer, der erstatter de almindelige grønne plastikcon-

tainere. Prisen udgør kr. 222.500 incl. moms som finansieres over konto 115.320. Miljøstationerne 

kan efter renoveringen benyttes andre steder i bebyggelsen. 

 

Information til beboerne 

Der er udarbejdet information til beboerne, den hedder ”Vidste du?”, oplysninger om, hvad man må 

og ikke må. Afdelingsbestyrelsen vedtog nogle rettelser til forslaget og prisen for tryk i farver og på 

90 grams papir undersøges. 

 

Vedtagelse af forretningsordenen for afdelingsbestyrelsen 

På det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde blev det aftalt, at der skulle ændres i § 8 og § 9. 

Forretningsordenen blev underskrevet af alle på mødet.  

 

Facebook 

Ved sidste møde bad afdelingsbestyrelsen om, at der blev sørget for, at BKo og kontoret får adgang 

til Facebook. DAB har oplyst, at det ikke kan lade sig gøre, jf. DAB´s IT-politik og medarbejderne 

har oplyst, at de ikke specielt interesserede i adgang til Facebook som led i deres arbejde. Afde-

lingsbestyrelsen blev enige om, at BKo skal have adgang til Facebook, men kun i forbindelse med 

sit arbejde for Informationsudvalget. Derfor skal der skal oprettes en Internetforbindelse til ComX 

og BKo skal have installeret en anden PC til dette. 

 

Udvalgenes arbejde 

På det konstituerende afdelingsbestyrelsesmøde blev det aftalt, at formændene for udvalgene skulle 

nedskrive, hvilke arbejdsområder de enkelte udvalg tager sig af. Listen skulle afleveres på mødet. 

Da ikke alle havde deres lister med, blev det aftalt, at formændene sætter sig sammen og udarbejder 

en liste, der afleveres på næste møde. 

 

Økonomisk rådgivning til beboere 

Der er etableret gratis økonomisk rådgivning for beboerne her i Kollektivbyen Grantoften, hvor be-

boerne efter nærmere aftale kan booke et møde med økonomisk rådgiver Jens Jørgensen. Jens Jør-

gensen sidder den første tirsdag i måneden i tidsrummet kl. 14.00 – 16.00 i ”Dybet” i Grantoftecen-

tret. Der opsættes information i centret, der annonceres på Facebook og der opsættes en plakat på 

afdelingsbestyrelsens reklameskilt. På mødet var der en del debat om emnet. 

 

Bestyrelsesseminar 

Afdelingsbestyrelsen har aftalt, at der afholdes bestyrelsesseminar den 10.-11. januar 2015. Flere 

mente, at seminariet ikke skal indeholde regnskab og budget, da afdelingsbestyrelsen har gennem-

gået disse emner så mange gange. Hvis nogen har lyst, er de velkomne til at deltage i et kursus om 

budget og regnskab i DAB. Det undersøges, om bestyrelsesseminaret kan afholdes på Dragsholm 

Slot. DAB undersøger, om der kan udarbejdes et oplæg til næste møde. Eventuelt det som Steen 

Hingebjerg var i gang med til det seminar i januar 2014, som blev aflyst. F.eks. hvad laver en besty-

relse, hvilke beføjelser har en bestyrelse, hvordan samarbejder en bestyrelse? 

 

Boligselskabsmøde i Ballerup Kommune 



Borgmesteren inviterer til årets boligselskabsmøde for bl.a. afdelingsbestyrelser. Mødet afholdes 

mandag den 10. november 2014 kl. 17.00 – 21.00 på Ballerup rådhus. Endelig invitation og program 

for mødet udsendes i starten af oktober. Foreløbig har John Jacobsen og Jette Fesner meldt sig som 

deltagere fra Grantoften. 

 

Hyttedag 

På det konstituerende afdelingsmøde blev det aftalt, at FU skulle finde en dag, hvor afdelingsbesty-

relsen kunne mødes i hytten. Inden en dato fastlægges, ønsker FU oplysning om, hvem der ønsker at 

deltage i arrangementet. Der var igen debat om, hvem der ejer hytten. Birgit Jensen, Sanne Magaard 

og Belinda Hinz-Jacobsen aftaler en dato.  

 

Dialogmøde 

Afdelingen havde en enkelt rettelse til styringsrapporten til brug for dialogmødet med Ballerup 

kommune i løbet af efteråret. I spørgsmålet om en større renovering var fluebenet fejlagtigt sat ved 

nej. Punktet blev herefter taget til efterretning. 

 

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse 

Referat fra byggegruppemøde den 27. august 2014 er udsendt. Der er afholdt orienteringsmøde med 

de 4 første opgange i blok 1 den 17. september 2014 og med beboerne fra de øvrige opgange i høj-

husblokkene senere samme dag. Den reducerede byggegruppe består af: For BAB: Jette Fesner, 

John Jacobsen, Birgit Jensen. For afdelingsbestyrelsen: Belinda Hinz-Jacobsen, Sanne Magaard, 

John Rasmussen. For beboerne: Ove Rasmussen, Per Stokkebro og Henning Johansen. John Ras-

mussen oplyste, at han var utilfreds med håndteringen af byggesagen, han mente, at DAB har lovet 

en ting, men gør noget andet. F.eks om elevatorlukning, klædeskabe og antenner. 

 

Drift 

Ejendomslederen oplyste, at driftsopgaver i selskabslokaler og KIV igangsættes. Centret vil snarest 

blive lukket senest kl. 20.30. Der vil blive opsat oplysning om nye åbningstider. De 2 gamle skyde-

døre til salen kan åbnes ved et tryk indefra, i fald der skulle ske et eller andet. 

 

Fællesmøde 

Der er afholdt fællesmøde den 17. september 2014 og referat af mødet er udsendt. 

 

Grantoftens rødder 

Grantoftens rødder laver mad sammen den 23. oktober 2014 i selskabslokalerne. John Rasmussen 

og Jan Leo Hansen står for dette. 

 

Det gode liv og Bydelsmødre 

Den 20. oktober 2014 laves decoupage med Sonja og mindre piger. Den første mandag i november 

laver Sonja og Sanne Magaard mad med de mindre piger. 

 

Grantoftens forum 

Der er ikke så mange penge tilbage. 

 

KIV  

Kolonien Klinteborg afholdes een gang mere i 2015. KIV afholder åbent hus en dag i KIV og håber, 

at beboerne kan fortælle, hvor turene skal gå hen, så der kommer flere tilmeldinger. Der holdes jule-

tur til Egeskov Slot i år. 

 

Juletræsfest 



Der blev kun afleveret een tilmeldingsblanket til frivilligt arbejde ved juletræsfesten den 6. decem-

ber 2014. Resten afleveres ved næste møde. 

 

Klage over Sendebuddet 

Kontoret blev bedt om at undersøge, hvem fra Firmaet Sendebuddet der holder med flere biler i 

Grantofteparken. 

 

Almene Boligdage 

Birgit Jensen og Ley Plum takkede, fordi de havde fået lov til at deltage i Almene Boligdage. Det 

havde været en fornøjelse. 


