
Gentofte Ejendomsselskab

3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte

REFERAT

Referat af møde nr. 1, 2014 i Afdelingsbestyrelsen

Dato: 23. Januar 2014

Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61. 1 sal

Tid: 18.00

Tilstede: Ole Lund Petersen, formand (OLP), Jesper Dalhoff, næstformand (JD) , Hanne Groth
Jørgensen (HGJ), Karina Michelsen (KM), Hanne Merete Olsen (HMO), Liselotte 
Ehlers Pay (LEP), Morten Jensen, suppleant (MJ), Sten Hansen, suppleant (SH), Per
Buch-Larsen, ejendomskontoret (PBL).

Afbud: Rita Johnsen

DAGSORDEN:

1. Mødeleder, Karina
2. Referent, Hanne Groth Jørgensen
3. Godkendelse af referat fra 18. december 2013
4. Valg af ny kasserer
5. Punkter omkring driften ved Per Buch-Larsen

a) Driftsopfølgningen fra 18.12.13
b) Bi-lejemål, opbevaringsrum fortsat
c) Arbejdsplanlægning for februar mdr. Hvem laver hvad, Gant kort?
d) Skriftlige klager fra beboere, procedure

6. Referat fra Følgegruppen, Jesper, Hanne og Ole,
Lys i kældergange, naboskabsundersøgelse

7. Møde i beboerrepræsentantskabet Forvaltningsområde B, torsdag d. 6. februar 2014, valg 
af udvalg

8. Valg til BL’s repræsentantskab, bestyrelse og kredse, onsdag d. 2. April 2014 kl. 19.00, 
Ingeniørforeningens Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh. V.

9. Kurser for valgte bestyrelsesmedlemmer
10. Punkter til drøftelse:

e) Møde med KAB d. 4. 2. 2014
f) Hvordan får vi en bedre økonomi for vores selskabslokaler, Morten
g) Ekstraordinært repræsentantskabsmøde, orientering
h) Indkomne post og mails fra beboerne
i) Vaskeri, Karina
j) Trivselsklubben, Karina
k) Skimmelsvamp nr. 82, Karina
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11. Eventuelt

REFERAT:

Pkt. 1. Karina vælges til mødeleder.

Pkt. 2. Hanne vælges til referent

Pkt. 2. Referatet fra d. 18. dec. Godkendes med flg. Ændringer/kommentarer:

HGJ opponerer mod sluttidspunkt på kommende afdelingsbestyrelsesmøder

- OLP, det skal ses som det seneste tidspunkt

HMO har sendt rettelse på mail

D. 28. maj slettes da det er dagen før Kr. Himmelfartsdag. Og et par rettelser to steder i teksten.

Punktet ”mødet med KAB” OLP har sent forslag til dagsorden/program til dette møde – der var ikke
kommet forslag fra andre i bestyrelsen derfor fremsendte OLP forslag til punkter, vi går ud fra der 
vil opstå flere sp. som vi ønsker drøftet/besvaret.

HMO har forslag til rækkefølgen på det foreslåede program.

Det står som punkt på dagsordenn til mødet i dag.

Pkt. 4. Morten vælges med flertal til kasserer. Vi skriver ny forretningsorden under næste gang vi 
mødes. Sten er nu første suppleant.

Pkt. 5. Spørgsmål til grønne områder og deres pleje: Per svarer fyldestgørende, og det nævnes, at
beplantningen flere steder ikke er egnet til den funktion og placering, de har og derfor heller ikke 
altid bliver beskåret/passet optimalt, da man må gå på kompromis med planternes naturlige vækst.
Det oplyses, at det er en del af en langsigtet planat udskifte beplantningen de steder, hvor de ikke 
fungerer til formålet til beplantning, der er egnet til formålet.

Storskrald, farligt affald: Rækkehusene har en aftale med kommunen om afhentning, ide de regnes
som vill/rækkehus i kommunens klassificering. Etageejendommene har ikke en sådan aftale med 
kommunen. Bestyrelsen vil presse på hos kommunen for at få en aftale i stand.

Per spørger til at kunne holde lukkedage ifm. helligdage Kr. Himmelfartsdag og grundlovsdag, et 
flertal i bestyrelsen mener det er en fordel at holde åbent netopde dage, da flere beboere vil have 
tid til at kontakte ejendomskontoret netop på då disse dage.

Nogle beboere har problemer med at holde en konstant og tilpas varme i deres lejligheder. En del 
af forklaringen er, at vi har en defekt motorventil, som ikke længere kan skaffes, og der arbejdes i 
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øjeblikket på en løsning. Beboere der oplever disse problemer opfordres til at henvende sig på 
ejendomskontoret, så Per kan danne sig et overblik over problemets omfang og derved bedre løse 
det.

Cykelstativer: Generalforsamlingen har budgetteret med stativer til ca. 10 cykler, og derfor er der 
endnu ikke ført noget ud i livet. Det aftales, at Per laver et udkast til projektet inkl. pris og og vi 
efterfølgende prøver at finde penge til det på budgettet.

a. Udendørsbelysningen sætte i gang, idet Per vil indhente tilbyd ved elektriker og kører 
videre med den plan, han har fremvist.

b. Punktet om bi-lejemål fortsætter ved næste møde, idet Per forventer, at de sidste bi-lejemål
kan kortlægges til da.

c. Der arbejdes videre med arbejdsplanlægningen.
d. Skriftlige klager: Per foreslår, at proceduren omkring skriftlige klager føres ind i husordenen,

så ingen kan være i tvivl om hvordan, det gribes an.

Vi afslutter mødet kl. 21 og beslutter ny mødedato til tirsdag d. 28. januar til behandling af 
de resterende punkter.

Mødet genoptages:

Pkt. 6. Der arbejdes videre i følgegruppen.

Lys i kælderene: Det gøres ifm. isolering, iflg. Helhedsplanen.

Naboskabsundersøgelse er netop blevet omdelt i ejendommen.

Pkt. 7. Hanne M. O., Morten og Ole deltager i mødet i beboerrepræsentantskabet 
Forvaltningsområde B d. 6. februar 2014.

Pkt. 8. Ole vil stille op til repræsentantskabet i Boligselskabernes Landsforening, kreds 9, som 
menigt medlem.

Pkt. 9. Morten og Ole deltager i kursus vedr. regnskab.

Ole deltager i kursus om afd. bestyrelsens beretning om byggesagsopstart samt forstå afdelingens
budget.

Vi beslutter i øvrigt at alle kursusønsker, der er forbundet med en udgift tages op til godkendelse i 
bestyrelsen.

Pkt. 10.

e. Bestyrelsen møder 1 time før
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f. Morten går videre med spørgsmål til økonomien for selskabslokalet ved Bettina eller Per. 
Pjecen for lokalet tages op på næste bestyrelsesmøde.

g. Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde er aflyst, da formanden er gået af.
h. Ingen post
i. Vaskeri – intet at bemærke
j. Trivselsklubben har tilsendt Ole et årshjul
k. Skimmelsvamp – problemets omfang undersøges, og vi forholder os derefter til det. Skal 

der f.eks. være en procedure ifm. fraflytning, skal der være stikprøver? Per udarbejder en 
procedure.

Pkt. 11.

Jesper forsætter vedr. fællesantenne.

Morten, etablering af hjemmeside luftes igen som en idé.

Brev vedr. cykelkælder i blok 2 udarbejdes.

Næste møde er ændret til onsdag d. 26. Februar 2014, kl. 17.00.

Godkendt d. 26. Februar 2014

Ole Lund Petersen Jesper Dalhof

Hanne Merete Olsen Hanne Groth Jørgensen

Karina Michelsen Liselotte Ehlers Pay

Morten Jensen

Mødet hævedes kl.

Ole Lund Petersen, Formand
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