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Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 6. november 2014  

 

Information til beboerne 

Der er udsendt information til beboerne ”Vidste du?”, oplysninger om hvad man må og ikke må. 

 

Udvalgenes arbejde 

På det sidste afdelingsbestyrelsesmøde blev det aftalt, at formændene for udvalgene skulle nedskri-

ve, hvilke arbejdsområder de enkelte udvalg tager sig af. 

Byggeteknisk udvalg: Alt hvad der har med vedligeholdelse af bygningerne, d.v.s. el/lys (virke), 

kloaker m.v. 

Miljøudvalget: Alt hvad der har med udearealer at gøre, grønt, grå belægninger, legepladser, regn-

vandsopsamling, lys (design). 

Kollektivudvalget:Inventar i selskabslokaler, vaskeri. Center. 

Informationsudvalget: Diverse information til beboerne. 

 

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 kommer som regel den første tirsdag i måneden i tidsrummet kl. 14.00 – 16.00 i ”Dybet” i 

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

plakat på afdelingsbestyrelsens reklameskilt. Da Jens Jørgensen var her den 4. november 2014, var 

han opsøgende. Det blev oplyst, at det går meget godt i Grantoften. 

 

Bestyrelsesseminar 

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

ret afholdes på Dragsholm Slot. Afdelingsbestyrelsen har besluttet, at seminaret bl.a. skal indeholde 

”Hvad laver en bestyrelse”, ”Hvilke beføjelser har en bestyrelse” og ”Hvordan samarbejder en be-

styrelse". Kursusholderne holder kurset over 1 dag, spiser ikke med til aften og overnatter ikke. Det 

er meddelt DAB, at afdelingsbestyrelsen selv klarer evaluering m.v. dagen efter. FU informerede 

om tidsplanen for seminaret. Hele afdelingsbestyrelsen incl. suppleanter har tilkendegivet, at de 

deltager i seminaret, i alt 13 personer. BKo sørger for arrangementet. 

 

Møder i Ballerup Kommune 

Boligselskabsmøde 



 

Borgmesteren inviterer til årets boligselskabsmøde for bl.a. afdelingsbestyrelser. Mødet blev afholdt 

mandag den 10. november 2014 på Ballerup rådhus. 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltog i ar-

rangementet.  

Tilskud til aktiviteter 

Der afholdes møde om tilskud til aktiviteter i boligområderne den 13. november 2014 kl. 17.00 – 

18.00 på Ballerup Rådhus. 3 afdelingsbestyrelsesmedlemmer deltager i arrangementet. 

Dialogmøde 

Formanden deltager i dialogmøde på Ballerup Rådhus den 10. december 2014 kl. 10.00. 

 

Hyttedag 

Birgit Jensen, Sanne Magaard og Belinda Hinz-Jacobsen afholder møde den 12. februar 2015 og 

finder en dato hvor afdelingsbestyrelsen kan mødes i hytten. 

 

Nabohjælp i Ballerup Kommune 

Der er modtaget materiale og invitation til borgermøde den 20. november 2014 på Klausdalsbrovej 

601, om nabohjælp i Ballerup Kommune. Materialet er tilsendt afdelingsbestyrelsen. 

 

Har vi syriens-krigere i vores område? 

Der er inviteret til debatmøde for almene boligorganisationer i Københavns Omegn den 3. december 

2014 kl. 19.00 i Beboerhuset Agerkær 40 i Rødovre. Materialet er tilsendt afdelingsbestyrelsen. 

 

Takkekort 

Der er modtaget takkekort fra Niels Olsen for gaven han fik til sin 60 års fødselsdag. 

 

Carsten Frederiksen 25 års jubilæum i GFC den 28. november 2014. 

Der indkøbes en gave i henhold til gaveregulativet. 

 

Claus Dillings 50 års fødselsdag 

Der er afleveret en gave i henhold til gaveregulativet. 

 

Liselotte Hvidts 25 års jubilæum 

Der indkøbes en gave i henhold til gaveregulativet. 

 

Centret 

Centret vil snarest blive lukket senest kl. 20.30. Der vil blive opsat oplysning om nye åbningstider. 

 

Strøm på containerplads i Grantofteparken 

Der er indhentet tilbud til etablering af strøm til container pladsen i parken. Udgiften udgør ca. 

75.000,- kr. inkl. moms og kan finansieres over konto 116.320. Udvalget indstiller at forslaget ved-

tages, da det er et stort ønske fra medarbejderne. Strømmen etableres lige så snart der er mulighed 

for finansiering. 

 

Opsætning af nye bænke i området 

Bænkene i områderne er ikke så kønne mere og kræver efterhånden meget vedligeholdelse. Udval-

get anbefaler en gradvis udskiftning og at bænkene indkøbes med ryglæn. Prisen for bænke med 

ryglæn er kr. 3.195,00. Bænkene indkøbes lige så snart der er mulighed for finansiering. 

 

Informationsudvalget 

BKo skal på så hurtigt som muligt, da Informationsudvalget som oftest er på arbejde, når der er vig-

tige ting, der skal på Facebook. 



Det gode liv 
Sonja og Inger fra Det Gode Liv i centret har lavet mad med unge mennesker 2 gange, det var en 

stor succes. 

 

Bydelsmødre 

Det går godt i Grantoften og man er ved at få Skovlunde med. Det kniber lidt i Måløv, da beboer-

rådgiveren er syg. Bydelsmødrene søger igen i år 25.000 kr. til honorering af lederen af Bydelsmød-

rene. Ansøgningen behandles af BAB. 

 

Grantoftens forum 

JF oplyste, at Grantoftens forum ikke har mange penge tilbage. 

 

KIV  

Der afholdes tur til Egeskov Slot den 15. november 2014. Billetsalget startede den 6. november, 

men der blev ikke solgt så mange. Billetterne sælges til den 11. november 2014. KIV vil invitere 

beboerne, for at høre hvilke udflugter de kunne tænke sig. 

 

Juletræsfest 

Tilmeldingsblanket til frivilligt arbejde ved juletræsfesten den 6. december 2014 afleveres på mødet. 

Dennis Sørensen og Rasmus Garder deltager som hjælpere. Ley Plum vil spørge Michael og Mathi-

as. Lis Rasmussen hjælper om fredagen. Birgit Jensen oplyste, at hun endnu ikke ved, om hun og 

Kurt deltager i arrangementet. Derudover deltager en andre masse frivillige og mange af afdelings-

bestyrelsens medlemmer. 


