
 

  

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 5. marts 2015  
 

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 er ansat i DAB som økonomisk rådgiver og træffes dagligt på tlf. 7732 0628, eller på  

mobiltlf. 2320 5781  

 

Fra og med april 2015 bortfalder fast kontortid og erstattes af opsøgende indsats.  

 

Personligt møde kan aftales telefonisk. 

 

Bestyrelsesseminar 

 

Afdelingsbestyrelsen besluttede på mødet i februar 2015, at de enkelte udvalg – efter aftale med 

ledelsen og efter budgetlægningen – kan beslutte arbejder for op til 50.000 kr. Afdelingsbestyrelsen 

sætter ikke arbejder i gang uden aftale med ledelsen. 

 

Afdelingsbestyrelsen besluttede desuden, at de 50.000 kr. anføres i afdelingsbestyrelsens forret-

ningsorden, der blev underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved dette møde. 

 

Hyttedag for afdelingsbestyrelsen 

 

RG, SM og BHJ finder en dato for hyttedag for bestyrelsen. 

 

Ny forvaltningskonsulent 

 

Kollektivbyen Grantoften har pr. 1. februar 2015 får ny forvaltningskonsulent. Det er Henrik Chri-

stiansen, der præsenteres på mødet den 9. april 2015. 

 

Informationsmøde om forældrenetværksgruppen 

 

Mange forældre føler, at de står alene med deres bekymringer, hvis deres børn og unge har begyn-

dende kriminel adfærd. 

 

Derfor er der med støtte fra Ballerup Kommune oprettet en forældrenetværksgruppe, som afholdt 

møde den 25. februar 2015. 

 

Mødet gik godt og der var 13 mødre der deltog. Hvis der afholdes endnu et møde, vil fædrene blive 

inviteret med. 

 

Den 25. marts 2015 kl. 17.30 – 18.30 i Kulturhuset ”Ind i Varmen” afholdes et møde for danske 

forældre, hvor også Helle fra GFC deltager. 

 

 

 



 

Frivilligt arbejde 

 

Tormod Ousager har meddelt, at DAB er ved at indlede et større projekt med fokus på frivilligt 

arbejde og aktivitet blandt vores beboere. Dette med henblik på at styrke netværksdannelse, bo-

ligmiljø, tryghed og trivsel i boligområderne. 

 

Som en del af projektet skal der produceres en kortfilm, hvor nuværende aktiviteter i boligafde-

lingerne præsenteres for andre. 

 

Der er mulighed for, at 1-2 aktiviteter fra Grantoften kan præsenteres i filmen, f.eks. pensionist-

klubben eller børnebio men gode ideer efterlyses. 

 

På afdelingsbestyrelsesmødet blev der udleveret et brev fra DAB og en pjece ”Frivillige aktivite-

ter i boligområder – 10 gode råd”. Afdelingsbestyrelsen besluttede, at de gerne vil afholde et mø-

de med DAB om projektet. 

 

Ekstraordinært afdelingsmøde  

 

Afdelingsbestyrelsen har aftalt, at der afholdes ekstraordinært afdelingsmøde den 23. april 2015 

(regnskabsmøde) kl. 19.00 i salen. 

 

Der er følgende foreløbige dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

HEC har indvilliget i at være dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af stemmeudvalg. 

4. Godkendelse af forretningsorden. 

5. Orientering om regnskab 2014. Det reviderede regnskab kan afhentes på Grantoftens kontor, ca. 

1 uge før mødet. 

HEC fremlægger regnskabet og JF varetager i mellemtiden hvervet som dirigent. 

6. Råderet. 

7. Eventuelt. 

 

Udkast til regnskab var vedlagt indkaldelsen. 

 

Det blev oplyst, at råderetskataloget er gennemgået, men at det ikke kan ses, at noget skal æn-

dres. 

 

Til gengæld er der nye punkter til vedligeholdelsesreglementet, bl.a. skal det vedtages, at der ikke 

må bores i de nye vinduer, lysninger og karme i blokkene. Denne meddelelse fremsendes hurtigst 

muligt som en husstandsomdeling. 

 

Punkter til vedligeholdelsesreglementet fremsendes til afdelingsbestyrelsen pr. mail til godken-

delse, inden indkaldelsen til det ekstraordinære afdelingsmøde udsendes. 

 

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse 

 

Arbejdet er stadig i fuld gang. 

Der er afholdt byggegruppemøde den 23. februar 2015. 



 

Der er afholdt ”summemøde” den 2. marts 2015. 

Der afholdes beboermøde for den næste etape den 30. marts 2015 i KIV. 

 

JJ orienterede fra sidste byggegruppe møde og sidste summemøde om diverse afklaring og debat 

vedrørende renoveringen af højhusblokkene. 

 

Der er husstandsomdelt orientering til beboerne om lukning af affaldsskakte. Husstandsomdelingen 

blev udleveret til afdelingsbestyrelsen i forbindelse med dette møde. 

 

Udlån af KIV i forbindelse med renoveringen 

 

Udvalget har aftalt, at hvis der er nogen, der henvender sig, og godt vil være i KIV på grund af stø-

jen under renoveringen, skal der dannes en gruppe, hvor en person har ansvaret for nøglerne. Afde-

lingsbestyrelsen ser gerne, at der er nogle beboere, der melder sig. 

 

Kollektivudvalget ser gerne ser, at de bløde møbler fra hotellet flyttes til KIV´s første sal. 

 

Miljøudvalget 

 

Ejendomsfunktionærerne er ved at etablere et helt nyt bed for enden af institutionsstien, hvor der 

bliver lavet et parklignende område med blomstrende buske og græs. 

 

Den 4. juni skal ejendomsfunktionærer og miljøudvalget på inspirationstur. 

 

Det overvejes at fjerne noget af skovarealet mellem gårde og blokke, så der bliver mere åbent. 

 

Informationsudvalget 

 

Det går godt i Informationsudvalget. 

 

Fællesmøde 

 

Der er afholdt fællesmøde i KIV den 10. marts 2015. 

 

Bydelsmødre 

 

Styregruppen for Bydelsmødre i Ballerup afholder møde den 24. marts 2015 kl. 15.30 – 16.30 i He-

degaven, Hedeparken 23 a (v. vandkaskaden). 

 

KIV  

 

KIV holder møde den 18. marts 2015. 

 

Mediegruppen 

 

Beboerbladet er stoppet med udgangen af december 2014.  

 

På sidste møde blev det aftalt, at Informationsudvalget ved mødet den 5. februar 2015 skulle 

fremlægge forslag til den fremtidige drift. 

 



 

Afdelingsbestyrelsen fandt ingen afklaring på spørgsmålet og skulle på dette møde beslutte, hvad 

der skal ske med Beboerbladet fremover. 

 

Der er ved at komme gang i Mediegruppen igen, så vi skal give medlemmerne en chance for at 

planlægge Beboerbladets fremtid. 

 

Der vil snarest blive indkaldt til møde i gruppen. 

 

 

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 9. april 2015 kl. 17.00 – 18.00: John Jacobsen. 
 

 
         


