
Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 9. april 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 Jens Jørgensen.  

 

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

på mobiltlf. 23 20 57 81. 

 

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

kan aftales telefonisk. 

 

Hyttedag for afdelingsbestyrelsen 

 

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

 

Ny forvaltningskonsulent 

 

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

stiansen, der præsenterede sig på mødet den 9. april 2015. Afdelingsbestyrelsen bød ham velkom-

men. 

 

Informationsmøde om forældrenetværksgruppen den 25. marts 2015 

 

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. 

 

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

danske forældre. Joe Jensen var til stede for at deltage i mødet, men ingen forældre mødte op. 

 

Britt Saxe Andersen låner ”Tønden” ved kulturhuset onsdage for at afholde møder i forældrenet-

værksgruppen. 

 

 

 

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. 

 

Afdelingsbestyrelsen har meddelt, at de gerne vil afholde et møde med DAB om projektet. 

 



Mødet afholdes den 21. april 2015 kl. 17.00 i Dybet. I mødet deltager: Rasmus Garder, Belinda 

Hinz-Jacobsen, Ley Plum, John Rasmussen, Ove Rasmussen, Jette Fesner, Joe Jensen og Dennis 

Sørensen. 

 

Jette Fesner foreslog, at kortfilmen f.eks. kan omhandle Genbrugsen, mens Belinda Hinz-

Jacobsen foreslog Klinteborg eller Skt. Hans, alt efter hvor hurtigt det skal gå. 

 

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 ureviderede regnskab kan afhentes på Grantoftens kontor, 

ca. 1 uge før mødet. HEC fremlægger regnskabet og JF varetager i mellemtiden hvervet som di-

rigent. 

6. Orientering om Grantoftens hotel. 

7. Forslag om ændring af vedligeholdelsesreglement. 

8. Forslag om opsætning af mobiltelefoniantenne på tårnene i blok 2. 

9. Eventuelt. 

 

En beboer har pr. mail forslået en ændring af teksten til det udsendte vedrørende vedligeholdel-

sesreglementet. Beboeren tilskrives om at deltage i afdelingsmødet og fremlægge sit forslag for 

forsamlingen. 

 

Repræsentantskabsmøde og garantforsamling 

 

Der afholdes repræsentantskabsmøde og garantforsamling på Radisson Blu Scandinavia hotel på 

Amager den 20. maj 2015 kl. 17.00. 

 

Følgende deltager i arrangementet: 

 

Ley Plum, Dennis Sørensen, Rasmus Garder, John Rasmussen, Joe Jensen, Jette Fesner og John 

Jacobsen. 

Alle afdelingsbestyrelsens medlemmer kan deltage i repræsentantskabsmøderne, men det kun de 

udpegede 6 personer, der har stemmeret. (Udpeget på BAB´s møde i maj 2014). 

 

De udpegede er: 

 

Jette Fesner 

Belinda Hinz-Jacobsen 

Joe Jensen 

Ley Plum 

John Rasmussen 

John Jacobsen 

 



Generalforsamling i Centerforeningen 

 

Der er afholdt generalforsamling i Centerforeningen den 30. marts 2015. Det var et godt og kon-

struktivt møde med 12 deltagere og foreningen valgte at hæve kontingentet. 

 

Gave til frisøren 

 

Der er afleveret en gave til Frisør Jannie i anledning af hendes 30 års jubilæum. 

 

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse 

 

Arbejdet er stadig i fuld gang. 

 

Der er afholdt summemøde for byggegruppen og beboermøde for opgangene 211 – 217 den 30. 

marts 2015 i KIV. Mødet var godt besøgt, men det tog lidt længere tid end beregnet. 

 

En del af stilladset er fjernet, så man nu kan begynde at se resultatet. Det var meningen, at der skulle 

opsættes lamper ved BV 187 som en prøve, men det blev oplyst, at DONG har fjernet alle lamperne 

i området. 

 

Den 13. april 2015 er der afholdt møde i Byggegruppen. 

 

Udlån af KIV i forbindelse med renoveringen 

 

Udvalget aftalte, at hvis der er nogen, der henvender sig, og godt vil være i KIV på grund af støjen 

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

 

Afdelingsbestyrelsen ser gerne, at der er nogle beboere, der melder sig, men desværre har ingen 

beboere henvendt sig endnu. 

 

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

Jørgen Ginderskov har aftalt at undersøge, hvilke bløde møbler der findes. 

 

Gård- og blokmøder 

 

Der afholdes gård- og blokmøder i selskabslokalerne den 15. april kl. 19.00. Der er tilmeldt repræ-

sentanter fra Platanbuen, Blok 2 og 4 gårde, i alt 13 personer. 

 

Den 4. juni skal ejendomsfunktionærer og miljøudvalget på inspirationstur. Turen går til ”Slusen” 

ved Nørrebroparken. 

 

Fællesmøde 

 

Der er afholdt fællesmøde i KIV den 10. marts 2015. Referat er udsendt. Ley Plum mente, at disse 

møder er spild af tid. 

 

Ballerup Kommune tager det ikke alvorligt og ½-delen af Ballerup Kommunes folk deltager ikke i 

møderne. 

 

Joe Jensen oplyste, at Ballerup Kommunes folk heller ikke deltog i SSP-mødet. 

 



Dennis Sørensen oplyste, at Ballerup Kommune er ved at følge op på det. 

 

Grantoftens rødder 

 

Joe Jensen havde arrangeret et møde med de unge mennesker den 9. april 2015 kl. 17.00, men ingen 

dukkede op. 

 

Bydelsmødre 

 

Styregruppen for Bydelsmødre i Ballerup har afholdt møde den 24. marts 2015 kl. 15.30 – 16.30 i 

Hedegaven, Hedeparken 23 a (v. vandkaskaden). Der orienteres ved næste møde. 

 

KIV  

 

Der er afholdt møde i KIV den 18. marts 2015. 

 

Der er husstandsomdelt en folder over KIV´s arrangementer sommeren over. 

 

Under bakketuren er der ikke nævnt en dato, men den står på forsiden. 

 

Teksten til folderen vises på Informationsudvalgets side på Facebook. 

 

Mediegruppen 

 

Der er ved at komme gang i Mediegruppen igen og afdelingsbestyrelsen vil give medlemmerne en 

chance for at planlægge Beboerbladets fremtid. Der vil snarest blive indkaldt til møde i gruppen. 

 

Det blev oplyst, at mange beboere mangler Beboerbladet. 

 

Andet 

 

John Rasmussen oplyste, at han har deltaget i et møde med Ballerup Kommune, SSP, lokalpolitiet, 

GFC og skolen. 15 personer deltog i mødet, der decideret drejede sig om problemerne omkring 

Grantoftecentret. 

 

 

Afdelingsbestyrelsens kontortid torsdag den 7. maj 2015 kl. 17.00 – 18.00: Palle Jacobsen. 


