
 

Pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsesmøde torsdag den 7. maj 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 

 

I stedet for et besøg i hytten sammensætter Rasmus, Sanne og Belinda en billedserie, der præsente-

res for afdelingsbestyrelsen. 

 

Frivilligt arbejde 

 

Afdelingsbestyrelsen har den 21. april 2015 afholdt møde med Tormod Ousager og Mathilde 

Sophie Buch fra DAB, vedrørende et større projekt med fokus på frivilligt arbejde og aktivitet 

blandt vores beboere. Dette med henblik på at styrke netværksdannelse, boligmiljø, tryghed og 

trivsel i boligområderne. 

 

Et vigtigt punkt på mødet var synliggørelse af klubberne for nye beboere, der ikke ved, at de fin-

des. 

 

Ved det næste møde i KU vil Joe foreslå, at der udarbejdes en beskrivelse af de enkelte klubber. 

 

Jette vil fortælle DAB, at det er et godt referat og at afdelingsbestyrelsen er enige i at klubberne 

skal synliggøres. 

 

Den 31. oktober 2015 afholdes der møde med DAB´s andre frivillige interessenter. 

 

Ekstraordinært afdelingsmøde  

 

Der er afholdt ekstraordinært afdelingsmøde den 23. april 2015 (regnskabsmøde) kl. 19.00 i sa-

len. 

 

Der var følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Godkendelse af dagsorden. 

3. Valg af stemmeudvalg. 

4. Godkendelse af forretningsorden. 

5. Orientering om regnskab 2014.  

6. Orientering om Grantoftens hotel. 

7. Forslag om ændring af vedligeholdelsesreglement. 



 

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

9. Eventuelt. 

 

Regnskabet for 2014, forslag om ændring af vedligeholdelsesreglement samt forslag om opsæt-

ning af mobiltelefoniantenner blev godkendt. 

 

Mødet sluttede inden for en time. 

 

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, Dennis, Rasmus, John Rasmussen, Jette og John Jacobsen. 

 

Der er fælles transport fra Grantoftestræde kl. 16.00. 

 

Takkekort 

 

Der er modtaget takkekort fra Lena Mandrup Poulsen for gaven i anledning af hendes sølvbryl-

lup. 

 

Natteravnene 

 

Formanden for Natteravnene i Ballerup, Bent Nielsen, oplyser, at Natteravnene i Ballerup går i 

hele Ballerup og at han personligt altid har Grantoften med på sin rute. 

 

Der er foreningslokale i Magleparken 72, kld. 

 

Er der spørgsmål eller ønsker, er vi velkomne. 

 

Natteravnene er meget interesserede i flere frivillige i foreningen. 

 

Natteravnene har en facebookside: www.facebook.com/natteravneneiballerup . 

 

Natteravnene har også en hjemmeside: www.ballerup.natteravnene.dk . 

 

Tagrenovering og vinduesudskiftning i højhuse 

 

Arbejdet er stadig i fuld gang. 

 

Der er afholdt Byggegruppemøde den 13. april2015. 

 

Der er afholdt beboermøde den 4. maj 2015 i KIV. Det var et godt beboermøde, men der mødte fær-

re beboere op end ved de andre møder. 

 

Der blev informeret om udsendte varslinger. 

 

http://www.facebook.com/natteravneneiballerup
http://www.ballerup.natteravnene.dk/


 

Ved summemødet den 4. maj 2015 blev der sagt god for, at molokkernes top kunne sættes i produk-

tion. Molokkerne kan deles på midten, hvis Ballerup Kommune pludselig kræver affaldssortering. 

 

Gunvor, der var gæst, bad byggegruppen sikre sig, at cykelklubben har adgang til deres klub i trans-

formerstationen, hvor det er svært at komme ind. John Jacobsen tager GBL´s ønske med på næste 

byggemøde. 

 

Udskiftning af garageporte 

 

Byggeteknisk udvalg har besluttet, at garageportene udskiftes som budgetteret i 2015. 

 

Udgiften udgør ca. 200.000 kr. der finansieres over konto 116.110. 

 

Ballade i centret 

 

På grund af ballade i centret, blev der allerede dagen efter sidste afdelingsbestyrelsesmøde ansat 

en vagt i centret. 

 

Vagten går i centret fra kl. 11.00 til centret lukker. 

 

Udgiften betales over driften. 

 

Der er husstandsomdelt beboerinformation. 

 

Det blev oplyst, at vagtordningen virker. Hvis der er tilspidsede situationer, bliver hundene hentet. 

 

Politiet er klar over, at de unge ”flytter” ud i området og laver ballade. 

 

Hvis beboerne i området er generet af de unge, skal de give afdelingsbestyrelsen besked, så vi er 

informeret. 

 

Der er stort focus på problemerne og at meget andet arbejde er i gang. 

 

 

Gård- og blokmøder 

 

Der er afholdt gård- og blokmøder i selskabslokalerne den 15. april 2015. 

 

Legepladsrepræsentanterne fik deres budgetter, men endnu har ingen planlagt arbejder. 

 

Efter mødet med legepladsrepræsentanterne, blev der afholdt et kort miljøudvalgsmøde. 

 

Det blev aftalt, at der placeres en bom ved havegangen for enden af institutionsstien. 

 

Udgiften for opsætning af bomme ved alle havestier ud mod p-pladserne undersøges. 

 

Der er sidste år indkøbt 3 nye skraldespande og at der i år er indkøbt 13. Skraldespandende opsættes 

løbende, først ved centret og institutionsstien, så hele området på et tidspunkt har ens skraldespande. 

 



 

Der er meget mørkt på p-pladserne i Grantofteparken og at bilerne bliver udsat for hærværk, Der 

blev efterlyst mere lys.  

 

Den 4. juni 2015 er der inspirationstur til Nørrebro. Jette, Rasmus, Sanne, Joe, Belinda, Jørgen og 2 

gårdmænd deltager i arrangementet. 

 

Der er afholdt havevandring den 11. maj 2015, hvor vi så på områdets p-pladser. 

 

Informationsudvalget 

 

John Rasmussen uddelte en pjece udarbejdet af Informationsudvalget, foreløbig een bukket A4-side 

til husstandsomdeling. 

 

De ting der lægges på Informationsudvalgets Facebookside, skal fremover også ud i papirform. 

 

John Rasmussen oplyste, at medlemmerne af den nye GT-klub i kælderen er ved at gøre klubben i 

stand og har i den forbindelse fået bevilget tilskud fra Grantoftens forum. Klubben har selv indsam-

let et tilsvarende beløb. Klubben holder selvjustits i tæt samarbejde med afdelingsbestyrelsen. 2 af 

klubbens medlemmer deltog i afdelingsmødet. 

 

Husdyrgruppen 

 

Der er afholdt husdyrgruppemøde tirsdag den 5. maj 2015. Der vil blive udsendt referat af mødet. 

 

Grantoftens rødder 

 

LP oplyste, at der kommer til at ske noget efter ferien. 

 

Det gode liv 

 

Deltagerne i det Det gode liv maler, tegner og klipper. 

 

Det koster ikke noget for børn, for projektet får mange materialer foræret. 

 

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). 

 

Mødet gik godt og man er nu i gang med også at arrangere Bydelsfædre. 

 

Grantoftens forum: 

 

Der er stadig flere penge til projekter/arrangementer. Sidst har GT-klubben fået en bevilling. 

 

GIF kontaktes, da der stadig ikke er søgt midler til Skt. Hans. 

 

Klinteborg: 

 



 

Der er tilmeldt lidt under 30 til voksenturen og omkring 30 til børneturen. Turen for børn er for alle 

beboere med børn også bedsteforældre med børnebørn. Der er stadig ledige pladser. 

 

Mediegruppen 

 

Der er stadig ikke indkaldt til møde i Mediegruppen. 

 

Andet 

 

Der er spærret i kort tid i Grantoftestræde på grund af byggeriet. 

 

Der var debat om de lukkede døre/områder ved blokkene på grund af arbejderne i terræn. 

 

Det blev foreslået, at de beboere der har behovet, kan henvende sig på kontoret og få omkodet deres 

chip så den virker til en anden opgang, men så chippen automatisk lukkes efter en måned. 

 

Afdelingsbestyrelsens kontortid tirsdag den 9. juni 2015 kl. 17.00 – 18.00 varetages af Rasmus 

Garder.   


