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REFERAT af afdelingsbestyrelsesmøde nr. 8,  
tirsdag den 13. oktober 2015. 
 
Sted: Bestyrelsens mødelokale, Stolpehøj 61.1. sal 
 
Tid: 18.00 - 20.55 
 
Tilstede: Morten Jensen (MJ), Christine Langer (CL), Jørgen Vero (JV), Bo Thaulov 

Nielsen (BTN), Remi Dyrborg Kehler (RDK), Bettina Jarl Darlslund (BJD), 
Driftschef KAB, Taus Christiansen (TC), driftslederassistent, ejendomskontoret. 

 
Afbud: Hanne Groth Jørgensen (HGJ), Benny Sørensen Jespersen (BSJ) 
 

 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Valg af ordstyrer 
 

2. Valg af referent 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 

4. Godkendelse af referat af møde nr. 7 den 8. september 2015 
 

5. Nyt/information fra formanden og ejendomsadministrationen 
 

6. Sager til drøftelse og beslutning 
a. Adgang til opgangene med kode for avisbude, tilbud fra Bekey, driften 
b. Salg af driftsredskaber og andre effekter, driften 
c. Julearrangement/-træer, MJ + driften 
d. Beboerinformation - form/indhold/frekvens, MJ 
e. Videre proces omkring TV/antenne projektet, JV 
f. Beboeraktiviteter – ansøgninger og retningslinjer, MJ 
g. Kurser for bestyrelsesmedlemmer, MJ 

 
7. Kassererens rapport, CL 

 
8. Indkommet post eller mail fra beboerne 

 
9. Punkter til næste mødes dagsorden 
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REFERAT: 
 

Pkt. 1. Valg af ordstyrer 
 
MJ blev valgt. 
 
Pkt. 2. Valg af referent 
 
CL blev valgt. 
 
Pkt. 3. Godkendelse af dagsorden 
Til dagsorden blev tilføjet et supplerende punkt under punkt 6. b. salg af driftsredskaber vedr. 
udlicitering af snerydning. Samtidig blev et punkt vedr. mail fra en beboer valgt behandlet 
under dette punkt af praktiske årsager. 
 
Pkt. 4. Godkendelse af referat af møde nr. 7 den 8. september 2015 
 
Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
Pkt. 5. Nyt/information fra formanden og ejendomsadministrationen 
 
Formanden 
 
Den 24/9-2015 blev der afholdt møde i organisationsbestyrelsen hvor MJ blev valgt som 
formand for Gentofte Ejendomsselskab og i denne egenskab deltager MJ i det kommende 
styringsdialogmøde med Gentofte kommune d. 5. november 2015. Hele referatet fra 
organisationsbestyrelsesmødet kan ses på KAB’s hjemmeside. Link hertil findes også på 
vores hjemmeside. 
 
Datoer for kommende to afdelingsmøder og repræsentantskabsmøde i 2016 er fastlagt; 
 

 Repræsentantskabsmøde d. 16. maj 2016 

 Afdelingsmøde I – Regnskabsmøde – d. 9. maj 2016 

 Afdelingsmøde II – Budgetmøde – 6. september 2016 
 
Den første af de nye havelåger, der kommer ved blokkene 1, 2, 3, & 4 er sat op ved blok 1. 
De resterende vil løbende blive sat op. 
 
Der er rigtigt meget uafhentet vasketøj i vaskeriet. Dette samles i klare plastposer, mærket 
med dato, hængt på knagerne i vaskeriet og gemt i 3 måneder, hvorefter det bliver 
bortskaffet. 
 
Købmandsbutikken er blevet udlejet (på en tidsbegrænset kontrakt) pr. 1/10/2015 til 
Pædagogisk Team, som er en privat virksomhed, der hjælper borgere i Gentofte Kommune 
og omkringliggende kommuner. 
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Driften 
Lys på boldbanen vil blive etableret snarest. Der er møde med elektrikeren i uge 44. 
 
Plantning af hæk ved legepladsen vil blive foretaget sidst på efteråret; det er nemlig 
plantesæson nu. 
 
Pkt. 6. Sager til drøftelse og beslutning 
 
a. Adgang til opgangene med kode for avisbude, tilbud fra Bekey, driften 

Bettina fortalte kort om et tilbud fra firmaet Bekey, som giver (begrænset) elektronisk 
adgang med et kodesystem til vore opgange til avisbude og andre som har lovlig 
adgang. Vi blev enige om at sige ja til løsningen, så længe koden er tidsbegrænset 
og administreres korrekt. Detaljer omkring funktionalitet og sikkerhed skal afklares, 
og BJD samt PBL vil holde møde med Bekey herom snarest. 
 

b. 
  

Salg af driftsredskaber og andre effekter, driften 
Driften fremlagde forslag om salg af flere af vore driftsredskaber, der ikke længere er 
brug for samt omlægning af dele af driftsarbejdet. Den eksisterende Belos (traktor), 
der har været anvendt til græsklipning, snerydning, saltning og kørsel afhændes og 
erstattes af en ny græsklipper, løvsuger og stanghækkeklipper. Samtidig udliciteres 
vinterberedskabet til en ekstern entreprenør. Disse dispositioner ventes at give en 
samlet årlig besparelse på næsten kr. 14.000 i et gennemsnitsår. Ordningen blev 
tiltrådt af afdelingsbestyrelsen for en prøveperiode på et år. 
 
Herudover blev det vedtaget at sælge flere andre driftsredskaber, der ikke længere 
er behov for til bedst mulige pris. 
 
Af praktiske årsager (driftens tilstedeværelse på mødet) blev en mail fra en beboer 
behandlet. Beboeren var utilfreds med en lunke på badeværelsesgulvet udenfor 
brucheniche ved opkant, hvor der samles vand ifm. bad og ønsker dette udbedret. 
Driften anviser beboeren at løse problemet med vand på gulvet ved enten 
tilstrækkelig afskærmning af brusenichen, eller ved aftørring af gulv efter bad. 
Konkrete driftsmæssige sager af denne karakter behandles almindeligvis ikke i 
afdelingsbestyrelsen. MJ giver svar til beboeren. 
 

c. Julearrangement/-træer, MJ + driften  
Juletræer: Det besluttedes igen i år at få juletræer på hver græsplæne, gerne højere 
træer med mere lys i en længere periode. Driften blev bedt om at finde 
løsningsforslag og priser til næste møde. 
 
Julefrokost for Afdelingsbestyrelsen og Ejendomskontoret er sat til d. 15.01.2016. 

 
d. Beboerinformation - form/indhold/frekvens, MJ  

MJ have udarbejdet et forslag, som vi alle syntes godt om. ”Beboerinformation” vil 
blive udsendt efter behov og ophængt i opgangene og blive lagt ud på vores 
hjemmeside. MJ og CL koordinerer og ”Beboerinformation” udsendes efter 
godkendelse af resten af bestyrelsen. 
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e. 
  

Videre proces omkring TV/antenne projektet, JV 
JV arbejder videre og sagen tages op på næste møde. 
 

f. Beboeraktiviteter – ansøgninger og retningslinjer, MJ  
Beboeraktiviteter skal principielt være rettet mod alle beboere, forstået på den måde 
at flest muligt skal kunne deltage. Det må ikke være en snævert rettet ”invitation”. 
 
HGJ har søgt om kr. 2.000 til et Haloween arrangement i oktober, hvilket blev 
bevilget. 
 

g. 
  

Kurser for bestyrelsesmedlemmer 
MJ opfordrede alle til at deltage i relevante kurser. 
 
CL og HGJ er tilmeldt KAB’s årlige konference d. 24.-25. oktober med temaet 
”Trivsel i boligafdelingerne”. MJ har meldt sig til to KAB kurser. Et om 
afdelingsbestyrelsens beretning og et om gennemførelse af større bygningsager i 
afdelingen. 

 
Pkt. 7. Kassererens rapport, CL 
 
Saldo på kontoen ”bestyrelsens rådighedsbeløb” var pr. 12/10-2015 kr. 22.651,48  
 
Pkt. 8. Indkommet post eller mail fra beboerne 
 
Der var ikke modtaget post. 
 
På mail var der modtaget et forslag fra en beboer, der foreslår en legeplads (motion) for 
større børn. MJ svarer. 
 
Pkt. 9. Punkter til næste mødes dagsorden 
 

 Videoovervågning ved affaldsgården 

 Nøglebrik til Storskraldrummet 
 
 

Punkter til mødet tirsdag den 10. november 2015 kl. 18.00 skal være 
formanden i hænde seneste tirsdag den 3. november 2015 kl. 18.00. 
 
 
Mødet sluttede kl. 20.55 
 
 
Morten Jensen,  
Formand for afdelingsbestyrelsen 


