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Bestyrelsen 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. februar 2010. 
 
Til stede var Peter Hatting 3b, Steen Jørgensen 3b, Hanne H., Hanne K., 
Elin, Gerd, Jan og Jeanette 
 

Punkter: 

1. Referent 
 

For referat Jeanette.  
 

1. Aktivitetsliste – punkter med Steen og Peter 
  
    1.a Forventninger til samarbejde 
  

Efter en periode med vores nye samarbejdspartner Steen (ny 
afdelingsinspektør), og Peter (ny varmemester), lavede vi lige en kort 
opsummering på vores regler for samarbejde. 
 
Der var enighed om, at i det store hele fungerede samarbejdet fint, og 
at det var vigtigt, at vi var i dialog – når der var ”noget” vi ikke helt 
forstod. 
 
Jeanette havde et ønske til regler for tilbagemelding om opgaver, der 
var rykket for.  
 
Steen og Peter orienterede om, at de fremover forsøger, at anvende de 
samme håndværkere til alle opgaver i både Grønhøj, Østerhøj, 
Jægerbo og Måløv Park. 
 

     Aktivitetsliste 
 
 Aktivitetslisten blev gennemgået, og vedlægges i opdateret form. 
  
 
    1.b Budget 2011 
 

Regnskab for 2009 er under udarbejdelse. Budget fremsendes i løbet 
af  april måned. Vi holder budgetmøde 18. maj 2010 kl. 18.00 – hvor vi 
starter med en markvandring. 
 
14. september 2010 afholdes ordinært afdelingsmøde kl. 19.00. 

 
 
2. Orientering fra formanden 
 

Jeanette orienterede om indkommen post. Der er ikke flere ledige 
boliger i Grønhøj pt. Alt er udlejet. 
 



Boligforeningen Grønhøj  26. februar 2010 
Bestyrelsen 

Jeanette orienterede om, at festudvalget vedrørende 10 års jubilæum i 
Grønhøj 2011, var i gang. De vil i løbet af marts måned udarbejde 
budget til brug for budgetmødet i maj, og til endelig godkendelse på 
afdelingsmødet den 14. September 2010. Festudvalget består af Rie 
Bonde, Elin Andersen, Gerd Cameron og Jeanette Balkan. 

 
  
3. Bordet rundt, herunder orientering fra diverse udvalg. 
 
Elin orienterede om udviklingen omkring det Fælleshus der skal bygges på 
Østerhøjvej, lige overfor Fregatten. Huset forventes at blive leveret fra 
Ballerup Kommune i 2011. Huset leveres i moduler, der skulle være nemme 
at sætte op. 
 
Der forventes et etableringsbudget på kr. 200.000,00 til møbler og øvrigt 
inventar til huset. 
 
  
4. Evt. 
 
Hanne K. meddelte, at hun trak sig fra sin bestyrelsespost i Grønhøj.  
 
Jan Bonde indtrådte derfor som bestyrelsesmedlem. Der er pt. ingen 
suppleanter i bestyrelsen, men det håber vi på, at få suppleret på 
afdelingsmødet i september 2010. 
  

 


