
Gentofte Ejendomsselskab

3401-7 Mosegårdsparken, 2820 Gentofte

REFERAT

Referat af møde nr. 4, 2014 i Afdelingsbestyrelsen

Dato: 3. april 2014

Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61. 1 sal

Tid: 18 – 21.30

Tilstede: Ole Lund Petersen, formand, Jesper Dalhof, næstformand, Karina Michelsen, Hanne 
Groth Jørgensen, Hanne Merete Olsen, Liselotte Ehlers Bay, Morten Jensen, 
Kasserer, suppleant, Per Buch-Larsen

Afbud: Ingen

DAGSORDEN:

1: Valg af dirigent

2: Valg af Referent,

3: Godkendelse af referat fra den 26. februar og den 27. marts 2014

4: Status, kassebeholdning ved Morten Jensen

5: Status på drift ved Per Buch-Larsen, 

 Grill pladsen 2 tilbud 
1) Skoventreprenør Steen Lindqvist kr.: 83.284 + moms, 
2) A.L. Entreprise A/S kr.: 56.300 + moms, 
Udgiften må vi finde på konto 116, da der ikke har været bevilget de nødvendige 
midler, da forslaget blev stillet, vil vi det? Eller skal vi afvente et afdelingsmøde?

 Cykelstativer, tilbud
 Vaskeri loft og maling tilbud
 Leed lys over opgange, tilbud
 Ny rengøringsaftale, udløber 1. maj, skal vi sende det i EU udbud? Eller skal vi få et

bud med 3 mdrs. Opsigelse? Hvad gør vi efter 1. maj?

6: Punkter til drøftelse:

a) Husorden fortsættes 
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b) Kommunikationen til beboerne: hjemmeside, e-mail skal med på budget 2014-15? 
Morten

7: Eventuelt
Flytning af mødet den 28. maj 2014
Mødevirksomheden de næste 2 mdr.
Kommunikationen i bestyrelsen
Afdelingsmødet, lokaler dirigent, referent.

REFERAT:

Pkt. 1. Karina

Pkt. 2. Hanne

Pkt. 3. Referatet fra ekstraordinært afdelingsbestyrelsesmøde d. 27. marts godkendes.

Referatet fra d. 26. februar kunne stadig ikke godkendes med formandens rettelser og punktet 
udsættes til næste møde.

Pkt. 4. Der er 9 posteringer i kassen.Kassen nedlægges, fremover har vi kun bankkonto. Denne 
havde 4 posteringer og beholdningen er 27.355.12 kr.

Pkt. 5. Orientering fra driften

Grill: PBL gør de indkomne tilbud sammenlignelige, dvs. korrigerer for forskelligheder i tilbuddenes
omfang, vælger herefter det billigste og får arbejdet sat i gang. Bestyrelsen er enige om at udgiften
skal dækkes af konto 116, hvor der er penge til at dække projektet.

Den afgravede jord deponeres i første omgang i forlængelse af den lille høj der i forvejen ligger 
ved legepladsen.

Cykelstativer: Der bliver i første omgang indhentet priser på opgaven på de 2 tværgående veje. 
Per vurderer tilbuddene og sætter arbejdet i gang. På de 2 resterende veje afventer vi en 
gennemarbejdning og endelig beslutning af opgaven, før vi kan gå i gang med den del af arbejdet.

Vaskeri: Der indhentes 2 tilbud.

Lys ved opgangene: Der er indhentet 3 tilbud, vi vælger det billigste og afventer dato for 
igangsættelse af arbejdet.
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Rengøring: Der diskuteres principper for bindingsperiode og forlængelse af kontrakter. Driften 
laver et udkast til udbudsmateriale, og vi bliver enige om at opretholde kvalitetstjek af den udførte 
rengøring. Per vil prøve at få vores nuværende rengøringsfirma til at fortsætte samarbejdet til vi er 
klar med udbudsmateriale.

PBL  evt.: Den forestående cykelindsamling; cyklerne opbevares 1 mdr. og afleveres derefter til 
politiet. Hvis man har fået fjernet sin cykel ved en fejl, skal man henvende sig til ejendomskontoret 
indenfor denne måned.

Ødelagt linoleum på trappeopgangene: Det skal repareres, der hvor der er huller. OLP og PLB går 
en runde og får kortlagt omfanget.

Vi diskuterer den uheldige sagsgang omkring oprettelse af haver for de beboere der ønsker 
etablering af en sådan ifm. deres lejemål. Vi starter på en frisk og vil se på hvordan vi kan løse 
opgaven.

El-projektet i kældrene fortsættes. Isolering af loftet op til stuelejemålene er ikke muligt pga. den 
lave loftshøjde i kælderen.

21.00 Referenten har ikke mulighed for fortsat deltagelse i mødet, hvorfor opgaven gives 
videre til Morten.

Bilejemål – kælder. I forbindelse med drøftelsen af moderniseringen af lys og elinstallation 
besluttedes det, at PBL kontakter vores rådgiver fsv. angår en skriftlig redegørelse for termisk 
isolering mellem kælder og stueetagen.

Det besluttedes endvidere bilejemål får sensorstyret lys samt at eksisterende stik fjernes. Der 
etableres servicestik i gangen, der kan anvendes efter behov. Disse ændringer sker ifm. 
Renoveringen af lys i kælderen.

Festlokalet. Pbl påpegede, at der er en proportionsforskel mellem madlavningskapaciteten i 
køkkenet svarende til 8-10 personer og selve lokalets kapacitet op til 40-45 personer.

Punkt 6. Punkter til drøftelse

Punkterne
A: Husorden og
B: Kommunikation til beboerne, hemmeside, e-mail mv.
Blev udsat til næste ordinære bestyrelsesmøde

Punkt 7. Eventuelt

I forbindelse med det igangværende arbejde med budgettet for 2014/15 besluttedes det at 
indkalde til et ekstraordinært budgetmøde i bestyrelsen torsdag d. 10. april kl. 18-21 i 
bestyrelseslokalet for specifikt at drøfte de i forlængelse af markvandringen i efteråret fremlagte 
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aktiviteter under konto 116 samt relaterede emner til budgettet. På dette møde skal endvidere 
drøftes muligheden for at involvere beboerne i budgetprocessen.
Der blev ikke behandlet yderligere emner under pkt. 7

Mødet hævedes kl. 21.30

Godkendt d. 14. april 2014

Ole Lund Petersen Jesper Dalhof

Hanne Merete Olsen Hanne Groth Jørgensen

Karina Michelsen Liselotte Ehlers Pay

Morten Jensen
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