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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Indkaldelse til: 
Ekstraordinært beboermøde om: 

- Finansieringsformen for antenneanlægget 
-Valg af TV -kanaler til det nye antenneanlæg 

m.m. 
Mandag den 3. februar kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

Punkter vedr. antenneanlægget: 
5) Beslutning om opkrævning som forbedringshusleje, i stedet for som antennebidrag 
6) Beslutning vedr. TV2 Zulu indtil det nye antenneanlæg tages i brug 
7) Principbeslutning om, at der kan etableres fælles hovedstation med Hyldespjældet 
8) Beslutning om, hvilke TV-kanaler der skal tilbydes i det nye antenneanlæg 

Punkter vedr. andre emner: 

NB? 

9) Orientering om udskudte vedligeholdelsesarbejder fra år 2002, som udføres i år 2003 
10) Evt. 

Nævnet opfordrer til, at evt. ændringsforslag til hvilke Tv-kanaler, som skal puttes i Tv
pakkerne indleveres i god tid inden mødet og senest onsdag den 29. ianuar. 
Dette for at kunne beregne de økonomiske konsekvenser af forslagene. 

Forslag kan afleveres på papir til : nævnskontoret, Øster 1-2, 
eller pr. e-mail til, Mumme@get2net.dk . 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand far udleveret 1 
stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere 
(dvs. beboere, der har huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 20. januar 2003 (senest) 



Heldigvis kan vi konstatere, at der er et overskud på antenneregnskabet for 2002, som vil kunne 
dække stationsbetalingen for TV2 Zulu i de 5-6 måneder der bliver tale om. Nævnet foreslår derfor, 
at vi ikke ændrer kanalsammensætningen nu, og at merbetalingen for TV2 Zulu finansieres af 
overskuddet fra 2002. 

Afstemningstema: TV2 Zulu vil frem til ibrugtagningen af det nye antenneanlæg fortsat indgå 
i Galgebakkens kanaludbud. Stationsbetalingen finansieres af overskuddet for 2002 på 
antenneregnskabet. 

Ad. Dagsordenens pkt. 7: Principbeslutning om fælles hovedstation for TV og Radio med 
Hyldespjældet. 

I Hyldespjældet er man netop i disse dage ved at træffe beslutning om fornyelse af 
Antenneanlægget samt indførelse af Telefoni og EDB. Det ser ud til, at Hyldespjældet vælger en 
løsning, som meget ligner vores. 

Der vil være store besparelser for begge boligafdelinger ved at etablere Hovedstationen - den 
indretning, der nedtager radio- og TV-signaler, og fordeler dem i nettet - i fællesskab, idet en 
Hovedstation i princippet er ligeglad om den skal sende fjernsyn til 80 - 800 eller 8000 modtagere. 

Nævnet er i dialog med Hyldespjældet og V A om at drive Hovedstationen i fællesskab. I grove træk 
bygger snakken på, at Hyldespjældet køber sig ind i "vores" hovedstation, med en forholdsmæssig 
andel i forhold til antallet af brugere. Dette vil alt andet lige betyde en billiggørelse af vores projekt. 

Vi har behov for, at der nu træffes principbeslutning om, at en aftale med Hyldespjældet kan indgås. 

Vi snakker også om, om telefon- og EDB-Net kan drives i fællesskab, men den tekniske løsning der 
er valgt (decentrale telefoncentraler) betyder, at dette ikke vil betyde noget for etableringen af 
anlægget, men alene vil betyde noget for den senere drift. Nævnet vil senere vende tilbage hertil. 

Afstemningstema: Beboermødet bemyndiger Nævnet til, at indgå aftale med Hyldespjældet, 
om etablering fælles Hovedstation til Antenneanlægget. 

Ad. pkt. 8: Kanalpakker i det nye anlæg. 

Da tidspunktet for ibrugtagning af vort nye antenneanlæg nærmer sig, og da vi derfor også nærmer 
os det tidspunkt, hvor den enkelte beboer skal tage stilling til, hvilke dele af anlægget man ønsker at 
benytte, er det på tide at beslutte indholdet af de kanalpakker der skal tilbydes. 

Det har Nævnet - som alle andre beboere - naturligvis en række opfattelser af Men det er hverken 
Nævnets intention eller opgave, at bestemme hvad de enkelte beboere kan eller må se. Nævnet ser 
det som sin opgave at sikre, at ingen tvinges til at betale for mere end de med rimelighed alligevel 
pålægges gennem licens mv., samtidig med at vi ønsker at give de enkelte beboere mulighed for at 
købe sig til næsten alt det fjernsyn de orker! 

Nævnet har derfor valgt et udspil - som også er blevet principgodkendt på de beboermøder der er 
afholdt om emnet, senest den 4. september 2002 - der går ud på, at tilbyde 3 TV-pakker, samt en 
"overbygning" i form af en Set-top-boks. Nævnet har derfor sammensat sit kanal-forslag ud fra 
følgende principielle overvejelser, som i øvrigt kommer til at ligne det som TDC tilbyder i sin 
kabel-løsning, nemlig: 

Galgebakkens antenneanlæg tilbyder principielt følgende: 

z 



VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING. BiLAG-1 
Galgebakken. 706 tilslutninger. 

Beregning af udgifter til antenne, telefoncentral samt Internet er sket på baggrund af tilbud fra 
Delcom Juli 2002 

Alle priser er inkl. moms 
Antenne Telefoncentral Internet Samlet 

Etableringsudgifter 7.782.501 1.257.719 1.337.719 10.377.939 
Ingeniørhonorar 385.708 61.090 65.703 512.500 
Uforudsete udgifter 300.000 100.000 100.000 500.000 
Samlede anlaegsomkostninger 8.468.209 1.418.809 1.503.421 11.390.439 

Byggesagshonorar 181.968 28.821 30.997 241.786 
Låneomkostninger ved optagelse af realkreditlån 216.254 36.191 38.360 290.806 

Udgifter i alt 8.866.431 1.483.820 1.572.779 11.923.030 

Årlig låneydelse baseret på 20 årlig realkreditlån 827.860 131.120 141.0201 1.100.000 

Svarende til kr. pr. lejemål pr. år ved fuld tilslutning 1.172,61 185,72 199,751 1.558,07 

Svarende til kr. pr. lejemål pr. måned ved fuld tilslutning 97,72 15,48 16,651 129,84 

Budget på baggrund af ovenstående: 
Låneydelse III realkreditlån 827.860 131.120 141.020 1.100.000 
Copy-dan afgifter 
Serviceabonnement 100.000 62.500 112.500 275.000 
Reparationer 0 0 0 0 
Afskrivninger på udvidelse og ændring er færdig afskrevet nu 

927.860 193.620 253.520 1.375.000 
Administrationsbidrag, 3% 712 0 0 712 

928.572 193.620 253.520 1.375.712 
Bidrag/afgift kr. pr. bolig pr. måned ved fuld tilslutning 109,60 22,85 29,921 162,38 
TV: 
Udgifter til TV/radio signal must carry, inkl. copy-dan pr. år 23.722 23.722 
Bidrag/afgift kr. pr. bolig pr. måned ved fuld tilslutning 2,88 2,88 
Internet: 
Abonnement for Internet pr. år ved fuldtilslutning 384.870 384.870 
Bidrag/afgift kr. pr. bolig pr. måned ved fuld tilslutning 45,431 45,43 

Antenne Telefoncentral Internet 
Bidrag/afgift kr. pr. bolig pr. måned ved fuld tilslutning inkl.. tv (most carry og fri Internet): 

112,49 22,85 75,35 210,70 

Telefonabonnement ved tilmelding den fælles telefoncentral III teleudbyderen på 35 kr. pr. måned. 
De beboere som lilmelder sig den fælles telefon central vil få en besparelse på ca. 1.200 kr. pr. år i forhold til en normal TDC-kunde. 
Derudover kommer besparelse på fri samtale i bebyggelsen. 

Der vil ud over most carry tv kanalerne blive tilbudt mulighed for to yderligere pakker med i alt samlet ca. 30 TV kanaler. 
I den oprindelige ansøgning er ikke medregnet de nuværende udgifter til TV3, TV+ m.fl. 

Budgetteret anttennebldrag 2003 pr. bolig pr. måned 
Nuværende antennebidrag (2002) pr. bolig pr. måned 
Must carry pakke 1, ca. 8 kanaler 
Pakke 1+ 2 ca. 16 kanaler 
Pakke 1 + 2 + 3, ca. 32 kanaler 

57,00 
58,50 
2,88 

58,66 
93,09 

Der er i den oprindelige låneansøgning godkendt en lånoptagelse på 9.622.000. 

19/8 2002 / OC, FSJ 
26/8 2002 / FSj 

Det oprindelige 
lånebehov 

9.622.000 

Nuværende 
Lånebehov 
11.923.030 

Forskel 

2.301.030 

Oprlndellg 
ansøgning/ 

tilsagn 

8.232.324 
450.000 
500.000 

9.182.324 

205.314 
234.691 

9.622.329 

798.000 

1.130,31 

94,19 

798.000 
163.000 
390.000 
20.000 
19.645 

1.390.645 
41.719 

1.432.364 
169,07 

169,07 



Pakke sammensætning, Galgebakken 

TVDANMARK2 63,38 
TV2 14,03 
KANAL KØBENHAVN 14,03 
SVERIGE 1 14,03 
SVERIGE2 7,01 
Radio-programmer 
DRP1 
DRP2 
DRP3 63,38 
DR P4 14,03 
DR Klassisk 14,03 
LOKALSTATION 14,03 
SVERIGE P1 7,01 
SVERIGE P2 7,01 
SVERIGEP3 7,01 
UPTOWN 7,01 
BBC WORLD SERVICE 10,76 
CNN RADIO 
VOX KLASSISK 
FRANCE INFO 
TRTFM 
MBCRADIO 

0,00 256,75 256,75 
Pr. måned 21,40 inkl. Moms 

TV3 
TV3+ 
TVDANMARK1 
DK4 
DISCOVERY CHANNEL 
BBCWORLD 
TV4SVERIGE 7,01 
NRK1 7,01 
NDR 7,01 
Radio- rogrammer: 
RADlO2 18,00 
VOICE 23,40 

18,00 
KYRADIO 15,00 

12,00 
636,96 277,78 12,78 10B6,76 

Pr.måned 90,56 inkl. Moms 

MTVEUROPE 
CARTOON NETWORK 
ANIMAL PLANET 
NATIONALG. 
TV6f PLAYBOY 
EUROSPORT 
CNN 
ARTE 7,01 
TVE 7,01 
RAIUNO 4,30 
PAKISTANSK 4,30 
TRT 4,30 
MBC 4,30 

995,16 309,00 32,48 1585,43 
Pr. måned 132,12 inkl. Moms 



Til beboermødet vedr. TV- og Radiokanalpakker. 

Vedr. punkt 8: 

Der gøres opmærksom på, at det omdelte materiale er fejlbehæftet på to punkter. 

Dels er Copy-Dan i realiteten blevet beregnet dobbelt, fordi priserne på radiokanalerne er blevet 
medregnet "forfra". Når radio distribueres sammen med 1V er en række kanaler imidlertid gratis, og 
Copy-Dan afgiften er lavere på kanaler herudover. 

Dels er der ved sammenklipningen af dokumentet sket en formel-fejl, hvorved et par af programmerne 
ikke er med i sammentællingen vedr. mellempakken, hvorfor den rigtige pris skulle være et par kr. 
højere pr. måned. 

I de vedlagte regneark (bilag 5) er de korrekte priser beregnet (tak for pædagogisk vejledning fra 
pensionistklubben), Nævnet beklager fejlene. 

Det bemærkes i øvrigt, at der skal tillægges moms på stationsbetaling, mens KODA- og Copy-Dan
afgifter er momsfri. For udarbejdelsen af antenneregnskab, og administration i øvrigt, beregner V A sig 
3%, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningen. Beløbene er ikke specificeret, men ER medregnet 
i Nævnets udsendte forslag - og det har nok gjort det lidt vanskeligt at gennemskue - det beklager vi 
også. 

I øvrigt er der indkommet følgende forslag: 

1: Forslag fra Stig Larsen, Neder 10-9, om urafstemning om kanalsammensætningen. 

Forslaget indeholder endvidere et forslag til procedure for urafstemningen, og er,optrykt som bilag 4. 
Såfremt forslaget veptages, skal der på beboermødet alene tages stilling til indholdet af grundpakken, 
samt til proceduren for urafstemningen, som så skal fastlægge indholdet i de øvrige pakker. 

2: Forslag fra Pensionistklubben m. fl. v. Henrik Nordfalk, Torv 7-3, om alternativ 
pakkesammensætning - optrykt som bilag 5. 

Der er to samlede forslag til ny kanalsammensætning, med formål at gøre grund- og mellempakkerne 
billigere og mere alsidige. 

3: Forslag fra Alex & Louise Deneke, Øster 9-12 og Bjørg Simonsen & Helge Jacobsen, Øster 
9-2: 

Mellempakken skal alene bestå afTV2 Zulu, 1V3 og1V3+, samtradiokanalerne Voice og PopFM. 
Øvrige kanaler flyttes til stor pakke. 

Begrundelse: Nuværende mellempakke er for dyr. 

(:} 4: Forslag fra Niels Wilken, Vester 4-1, om helt gratis grundpakke (Bilag 6). 

Forslaget går ud på, at putte de gratis kanaler fra Nævnets forslag ned i en mindre grundpakke, som så 
ville blive gratis. Forslaget opfylder ikke Must Carry forpligtelsen, som er en minimumsforpligtelse for 
antenneforeninger. Nævnets opfattelse er derfor, at forslaget ikke kan vedtages. 

Se de øvrige forslag på de næste sider: 



13: Forslag fra Hanni Dam, Torv 3-

-~ Filmkanalen TNT tilføjes i mellempakken, og Cartoon samt Animal Planet flyttes fra stor pakke til 
mellempakken. Til gengæld flyttes NRK1, Discovery og BBC World til stor pakke. 

Begrundelse: Mellempakken skal være mere familievenlig. 

1/o 14: Forslag fra Jesper Johansen, Torv 3-20: 
0 Der byttes om, så Viasat Sport flyttes til mellempakken, og DK4 flyttes til stor pakke. 

Begrundelse: Der skal være en sportskanal i mellempakken. 

15: Forslag fra Poul Evald Hansen, Vester 9-2: 

')✓,,: a) BBC World og CNN flyttes til grundpakken; eller alternativt: 

''/~ b) CNN flyttes til mellempakken 

16: Forslag fra Hanni Dam, Torv 3-: 

0 Servicekanalen placeres i mellempakken. 

Begrundelse: Det er et godt værktøj, i stedet for at sidde og zappe rundt i programmerne. 

Teknisk kommentar: Servicekanalen er en IDC-kanal og kunne således kun tilbydes, hvis vi havde valgt 
IDC som udbyder. 

17: Forslag fra Inge Lise Boyesen og Jørgen Holst, Skrænt 1-10: 

C, a) MTV2 og &treme Sport tilføjes i stor pakke 
C) b) MTV2 og Extreme Sport erstatter Animal Planet ogTV6/Playboy i stor pakke 

Teknisk kommentar. De foreslåede kanaler er ikke mulige i kabel-TV, kun på privat parabolmodtager. 

t /SJ 11112~J. 61-,i,k: g, se p/11 wU_ ----P' ~ r~ 
V' /)Ml( -t>~kv re~ 



t'age I Ol I 

mumme 

Fra: Stig Larsen . [stig@dkkom.dk] 

Sendt: 29. januar 2003 16: 19 

Til: mumme@get2net.dk 

Emne: Ændringsforslag til kanalvalg 

Til Nævnet 

Det materiale nævnet har send ud indeholder en del fejl med hensyn til priserne. 
Se Pensionistklubbens forslag for de korekte TV priser. Dette forslag indeholder desværre ikke de korrekte 
priser for radio. Vi skal max betale 10,76 for samtlige radioprogrammer, men muligvis skal vi kun betale for to 
extra radiokanaler ca. 3 kr. 

Et andet stort problem ved nævnets forslag, er at det ikke indeholder en anvisning på hvordan vi overhoved 
tager en beslutning. 

Derfor foreslår jeg følgende: , , 
i' 1 1. Der udbydes en grundpakker der indeholder de programmer som er nævnt i pensionistklubbens alternativ 
~ B Qncl. alle radiokanaler). 

2. Beboermødet beslutter hvor mange pakker der yderlig skal oprettes, og prisen for hver af disse pakker 
(f.eks. 60 kr pr. pakke). 
3. Der laves en liste med alle de TV-programmer(programpakker), der er mulighed for modtage. 
4. De i pkt. 3 nævnte programmer sendes til ur-afstemning, hver husstand har f.eks. 15 stemmer. (Kun en 
stemme pr. program) 
5. Programmerne fordeles nu ved at, programmer med flest stemmer kommer øverst i pakke 2 osv. Når 
beløbsrammen i pakke 2 er opbrugt f?rtsættes i pakke 3 osv. 

Mere demokratisk kan det ikke gøres. 

Stig Larsen 
Neder 10-9 

Stig Larsen 
En venlig hilsen 

02-02-2003 



torsdag d. 30. januar 2003 

Ændringsforslag til pakke-sammensætning 
for Galgebakken's TV- & radiokanaler. 

Ved at betragte det eksisterende forslag i den pr. 20 januar 2003 fremsendte redegørelse 

bilag 3, kan man undre sig over, at der ikke optræder flere "gratiskanaler" i den foreslåede 

"GRUND-pakke". 
Med "gratiskanaler" menes her kanaler uden stationsafgift, og med en moderat 

CopyDan/Koda-afgift. 
Det skulle ikke være nødvendigt, at Galgebakkens Nævn følger samme udbudspolitik som en 

herværende telekoncern, hvis politik naturligvis er at sammensætte kanaludbuddet således, at man 
bliver nød til at købe 2 eller 3 pakker hvis man f. eks. er interesseret i et særligt sprogområde. 

A priori synes det besynderligt, at man ikke skulle kunne følge vore nærmeste nabolandes 
udsendelser uden den store investering i flere pakker. 

Heraf fremspringer tanken om en ændring af grundpakken udtrykt ved: 

"Alternativt forslag A" 
I dette forslag er grundpakken udvidet med en yderligere svensk kanal (Sverige TV 4) samt en 

norsk (NRK 1) og en nordtysk kanal (NOR). 
I "mellempakken" er 3 betalings-kanaler (TV 3, TV 3+ & TV DANMARK 1) overført til 

"storpakken". TV2 Zulu og DK4 er bibeholdt, og der er medtaget de udenlandske nyheds-, sport- & 
underholdnings/oplysningskanaler. 

"Storpakken" indeholder de resterende betalingskanaler samt en del "gratiskanaler". 
Imidlertid findes der i Galgebakken en (vel nok meget lille) minoritet af fremmedsprogede 

beboere, men i og med vi måske senere vil tilkoble Hyldespjældet, vil der alligevel være en del 
brugere med fremmedsproget baggrund. 

Det synes urimeligt at disse brugere nødes til at købe alle 3 pakker for at kunne overvære 
udsendelser i deres eget sprogområde. 

Disse betragtninger leder frem til, at grundpakken også bør indeholde de øvrige tilbudte 
fremmedsprogede udsendelser, således som det er fremsat i: 

"Alternativt fOrslag B" 

Hvor alle "gratis-kanalerne" er flyttet op i grundpakken. Kanalfordelingen i mellempakken 
er den samme som i forslag A, og storpakken er blot berøvet de gratis kanaler. 

Der er ikke i dette oplæg foreslået ændringer i fordelingen af radiokanalerne. 

Det vedhæftede materiale redegør i detaljer for stationsfordelingen i de 3 pakker i følge 

nævnets forslag og i følge de 2 fremsatte alternative forslag: A & B samt de økonomiske 
konsekvenser heraf med udgangspunkt i bilag 2 i den ovenfor nævnte fremsendte redegørelse af 
20/10/03. I fodnoterne er der redegjort for beregning af CopyDan- & KODA-afgifterne. 

Opmærksomheden skal henledes på, at der i bilag 3 i den nævnte redegørelse er en fejl 

(skrivefejl ?) i beregningen af mellem- og storpakkens økonomi, hvilken fejl naturligvis er 
elimineret i de her vedlagte beregninger. Det må iøvrigt falde en for brystet, at man til alm. 

forbrugere fremsætter prislister UDEN moms, men det er der taget højde for i beregningerne. 

Fremsendt blandt andet på vegne af Galgebakkens Pensionistklub. 
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Alternative forslag til grundpakke, alle priser er 
angivet pr. år pr. husstand (incl. moms). 

7>,/tl7 5'.s5 

~ Alle kanaler (TV & Radio) uden afgift (kun CopyDan/Koda) 

I _årlig afg. I Copy~an I Koda Oprindeligt Alternativt Alternativt 
mel.moms arllg årlig forslag forslag A forslag B 

TV-programmer: 
l l l l DR 1 

DR 2 ~ 63,38 ~ 63,38 ~ 63,38 ~ 63,38 
1V2 J J J J 
Kanal København 14,03 14,03 14,03 14,03 
TV DANMARK 2 14,03 14,03 14,03 14,03 
Sverige TV 1 14,03 14,03 14,03 14,03 
Sverige TV 2 7,01 7,01 7,01 7,01 

Sverige TV 4 7,01 7,01 7,01 
NRK 7 (norsk) 7,01 7,01 7,01 
NOR (tysk) 7,01 7,07 7,01 
ARTE (fr. - ty.) 7,07 7,07 
TVE ( spansk) 7,07 7,07 
RAi (ital.) 4,30 4,30 
Pakistansk 4,30 4,30 
TRT (tyrkisk) 4,30 4,30 
MBC ( arabisk) 4,30 4,30 

RADIO-programmer: 
DR P1 
DR P2 
DR P3 
DR P4 
DR Klassisk 
Lokalstation (ANR ?) 
Sverige P1 
Sverige P2 
Sverige P3 
Uptown (DK) 1 
VOX Klassisk (DK) i 
BBC World Service ( eng) I 
CNN Radio (US) } 10,76 10,76 10,76 10,76 
France Info (fransk) i 
TRT FM (tyrkisk) i 
MBC Radio (arabisk) j 

SUM pr. år 123,24 144,27 175,49 
Antenne-Bidraa or. år (bilaa 2) 483 74 483 74 483,74 
SUM + Antenne or. år 606.98 628,01 659,23 
samme incl. 3 % admin. 625,19 646,85 679 01 

alt i alt pr. måned pr. husstand 52 10 53.90 56,58 
+/- i forhold til arundoakke or. md. 0 00 1,81 4,48 

(kanaler i kursiv er taget fra de i bilag 3 forelagte mellem - & storpakke) 

CopyDan-priser for TV-kanaler: første 3 kanaler: kr. 63,38; 3 flg. kanaler: kr. 14,03 pr. styk; 6 flg. 
kanaler: kr. 7,01 pr. stk; derudover: kr. 4,30 pr. kanal. 
Radio: DK & S & N-stationer + visse DK-lokal: omfattes af TV-afgift; andre: 1-2: kr.2,96; 3-4: kr. 5,65; 
5-12: kr. 10,76; over 12 stationer: kr. 10,76 + kr. 1,30 pr program udover 12. 



Alternative forslag til storpakke, alle priser 
angivet pr. år pr. husstand (incl. moms). 

I årlig afg. , CopyDan I 
ind.moms årlig 

Grund- & Mellempakke 
( overført) 

TV-programmer: 
Viasat Sport 71,25 
MTV Europa 60,00 
Cartoon Network **) 48,75 
Animal Planet **) 46,50 
National Geographic 45,00 
TV 6 / Playboy ***) 52,50 
Eurosport 82,50 
CNN **) 41,25 
ARTE (fr. - ty.) 
TVE (spansk) 
RAi (ital.) 
Pakistansk 
TRT (tyrkisk) 
MBC (arabisk) 

TV3 *) 152,85 
TV3+ *) 137, 10 
TV Danmark 1 *) 134,25 

SUM pr. år 
Antenne-Bidraa or. år (bilaa 2) 
SUM + Antenne or. år 
samme incl. 3 % admin. 

alt i alt or. måned or. husstand 
+/- i forhold til storoakke or. md. 

/ for storpakke alene (u, ant.bdr. & admin.) 
do. pr måned 

7,01 
7,01 
4,30 
4,30 
4,30 
4,30 

Koda 
årlig 

1,66 
2,30 

2,30 
3,96 
1,66 

2,30 
2,30 
2,30 

Oprindeligt Alternativt Alternativt 
forslag forslag A forslag B 

985,72 957,79 989,01 

72,91 
62,30 
48,75 
46,50 
47,30 
56,46 56,46 56,46 
84, 16 

' 41,25 
7,01 7,01 
7,01 7,01 
4,30 4,30 
4,30 4,30 
4,30 4,30 
4,30 4,30 

155, 15 ... 155, 15 
139,40 139,40 
136,55 136,55 

1.476,57 1.476,57 1.476,57 
483,74 483 74 483 74 

1.960 31 1.960 31 1.960 31 
2.019 12 2.019 12 2.019 12 

168.26 168,26 168,26 
0,00 0 00 0.00 

490 85 518 78 487,56 
40,90 43,23 40 63 

(Kanaler i kursiv er taget fra de i bilag 3 forelagte grund- & mellempakke) 

*) KODA-tariffen kendes ikke, anslået kategori: TV-pgm. med højt musikindhold. 

**) TV-stationer, der afregner direkte med KODA. 

***) KODA-afgift for 2 kanaler: kr. 2,30 + 1,66 = 3,96. 



GRUNDPAKKE b -,t tlj 0 
~ - \ 

t;;_~~tt~~~.t!~fiii~i~~~~=i\?t;~-~=,~ti~~~;--~:·:\--~~~-~/ 
DR1 
DR2 

Radio Programmer 
PRP1 
DRP2 
CNN RADIO 
VOX KLASSISK 
FRANCE INFO 
TRTFM 
MBCRADIO 
I alt 

GAUNDPAKKE 
TVDANMARK2 
TV2 
KANALKØBENHAVN 
SVERIGE 1 
SVERIGE2 

'Radio Programmer 
DR PS 
DRP4 
DR KLA$$I$K 
LOKALSTATION 
SVt;R!G.1; f'1 
SVERIGE; P2 
SVERIGE PJ 
UPTOWN· 
BBC WORLD SERVICE 

I alt 

PAKKE 1 

0 
0 

0 
0 
0 

. 0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
63,38 
14,03 
14,09 
14,09 

7,01 

63,38 
14,03 
14,03 
14,03 

7,01 
7,01 
7,01 
7.01 

10,76 

0 256,75 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

IALT 0,00 
PER MÅNED 0,00 

IALT 
PER MÅNED 

256,75 
21,40 



Beslutningsreferat fra beboermøde den 3.februar 2003_: 

Valg af TV-kanaler til det nye antenneanlæg mm. 

Mødet var indkaldt for - udover at beslutte, hvilke Tv-kanaler, som pakkerne i det 
kommende antennean~æg skal indeholde - at tage stilling til betalingsformen for det 
nye antenneanlæg, bibeholdelse afTV2 Zulu i det nuværende antenneanlæg og prin
cipbeslutning om etablering af fælles hovedstation med Hyldespjældet. 

Inden mødet var flg. husstandsomdelt: Mødeindkalde/se med dagsorden og uddy
bende materiale, herunder nævnets forslag til pakke sammensætning (20/1. 03). 
Særnummer af GB Posten om Galgebakkes nye netværk med div. tilmeldings
blanketter indlagt (nr. 276, 25~26/1. 03). Til mødet blev omdelt en oversigt over de 
modtagne ændringsforslag (nr. 1-17) med uddybende bilag til de mere principielle 
ændringsforslag (Nr. I fra Stig Larsen og nr.2 fra pensionistklubben). Et forslag nr. 
18 blev fremsat under selve mødet. · 

Der var 112 husstande repræsenteret til mødet, hvilket svarer til ca. 16% af samt
lige. Endvidere deltog Flemming Stenaa Jensen fra VAs byggesektion og Frank 
Sæbø_Hansenfra Group Networks i mødet. 

Formalia, pkt. 1-4: Lars Steinov blev valgt til dirigent og Knud R. Hansen til med
dirigen{ Sten Hansen (nævnssekretær) blev referent. Stemmeudvalget bestod af Jytte 
Jørgensen, Jørgen Holst og Vibeke Hansen. Den sædvanlige forretnirzgsorden og 
den fremlagte dagsorden blev godkendt. 

5. Beslutning om opkrævning som forbedringshusleje, 
i stedet for som antennebidrag: 
Forslaget fra nævnet blev vedtaget: 
" Beboennødet beslutter, at etableringsudgifterne ved udskifuring/fornyelse 
af antenneanlægget, samt etablering af telefon- og datanet i Galgebakken 
finansieres ved opkrævning af forbedringshusleje, som vist i bilag 2. De ,_ 

1
,,-.,

1 

efterfølgende drifts- og forbrugsudgifter opkræves hos brugerne efter 
reglerne og de tidligere beslutninger herom." 

6. Beslutning vedr. TV2 Zulu 
indtil det nye antenneanlæg tages i brug: 
Forslaget fra nævnet blev vedtaget: · 
" TV2 Zulu vil frem til ibrugtagningen af det nye antenneanlæg fortsat indgå 
i Galgebakkens kanaludbud. Stationsbetalingen :finansieres af overskuddet 
for 2002 på antenneregnskabet." 

4 • GALGEBAKKEPOSTEN 

7. Principbe(·~'.ning om, at der kan etableres fælles hovedstation 
med HyldespJældet: 
Forslaget fra Nævnet blev vedtaget: 
" Beboennødet bemyndiger Nævnet til, at indgå aftale med Hyldespjældet, 
om etablering fælles hovedstation til Antenneanlægget." 

8. Beslutning om, hvilke TV-kanaler der skal tilbydes i det nye 
antenneanlæg: 
Forslag fra Stig Larsen bl.a. om, at beshitningen skulle træffes ved 
urafstemning blev nedstemt. 
Efter afstemning mellem pensionistklubbens forslag og nævnets forslag blev 

.~ det vedtaget, at nævnets forslag skulle danne udgangspunkt for den videre 
i,._ / behandling af emnet. Følgende ændringsforslag til nævnets forslag blev 

herefter vedtaget Gvf. oversigten uddelt til mødet): 

Nr.8.b (Søren Andersen, Sten 6-5): BBC Prime erstatter TV6/Playboy . 
Nr.9 (Laila Mortensen, Mark 6-1 ): NDR og ARTE flyttes til grundpakken. 
Nr. 10 (Manfred Jakobsen, Vester 5-6): ARD tilføjes i samme kanalpakke 
somNRD. 
Nr.11 (Keld Bronee, Mark 4-8): Der bør tilbydes en græsk kanal. 
Præciseret til Antenna af Ole Ellgær. 
. Nr. 18 (Fremsat af Kjeld Back på mødet): BBC Prime flyttes til mellem
p~en. DK4 flyttes til stor pakke, 

(Det samlede indhold i de vedtagn,e pakker fremgår af bilaget) 

9. Orientering om udskudte vedligeholdelsesarbejder fra år 2002, 
som udføres i år 2003: 

. Afdelingsleder Kaj Agnershøj orienterede om de udskudte vedligeholdelses-
('· arbejder. · ,. ) 

14.februar 2003 

Referent: 
-Sten Hansen 

Dirigent: 
Lars Steinov 

Med-dirigent: 
Knud R Hansen 
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Pakke sammensætning, Galgebakken 

Grundpakke Mellempakke Stor pakke 
r~,1~1~mj:1ir1t~W.~i~~ :i,: ~••wømwai~i~ij;·;t:~J;:iit .Ji.:tM1,rn:unøt,/ " -. 
DR1 TV2 ZULU DK4 
DR2 TV3 VIASAT SPORT 
TV DANMARK 2 TV3 + MTV EUROPE 
TV2 TV DANMARK 1 CARTOON NETWORK 
KANAL KØBENHAVN BBC Prime. ANIMAL PLANET 
SVERIGE 1 DISCOVERY CHANNEL NATIONAL G. 
SVERIGE 2 BBC WORLD EUROSPORT 
NOR (tysk) TV4 SVERIGE CNN 

RD (tysk) NRK1 · TVE · 
ARTE (fransk) if,.,~}lf'"'""_ic"$Wi&iii'j,jfili RAi UNO ~, .. ,1Pt-9u.nnR,,., s• 19,. f. .,, ' 

ntenna (græsk) RADI02 PAKISTANSK 
m~~1·aip'·'~1it,ll~~~r,f;}t~1i OICE TRT ~~"'~,:,.-:..~' ... ,~.1,;-~l;,~,.~'-1'!. ~c;. ,::)c";.:;~ 

DR P1 POP FM MBC DR P2 SKY RADIO ,__ ______ _. 

DR P3 NYHEDSRADIO 24-7 
DRP4 
DR Klassisk 
LOKALSTATION 
SVERIGE P1 
SVERIGE P2 
SVERIGE P3 
UPTOWN 
BBC WORLD SERVICE 
CNN RADIO 

OX KLASSISK· 
FRANCE INFO 
TRTFM 
MBCRADIO 

Bl1sg til GB Beboermødereferat 
Sten Hansen 14.2.2003 
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Tilføielse til referatet fra Beboermøde den 3/2. 20°~ om valg af 
TV-kanaler - se Galgebakke Posten nr. 278, marts 200::,_ 

Af tidsmæssige årsager havde dirigenterne og referenten (undertegnede) valgt kun 
at lave et beslutningsreferat for dette møde. Referatet blev bragt i Galgebakke 
Posten nr. 278, marts 2003. 
Under godkendelse af referatet på det efterfølgende beboermøde (den 25. marts 
2003) anmodede Stig Larsen om, at alle ændringsforslagene til nævnets forslag- og 
ikke kun de vedtagne - bliver medtaget i referatet, fordi disse forslag ikke havde 
været husstandsomdelt forinden.· Ændrings-forslagene blev først fremlagt til selve 
mødet i et samlet oversigtspapir. 
Nedenfor bringes derfor alle ændringsforslagene til nævnets oprindelige forslag. 
Dog med enkelte udeladelser, især bilagene til forslag nr. 2 og forslag nr. 4, da 
disse til sammen fylder 4 A4-sider - og med ( +) eller (-) tilføjet ved de forslag som,~ 
hhv. blev vedtaget og ikke-vedtaget. ,_ I 

(-) 1: Forslag fra Stig Larsen om urafste~g: 
Det materiale nævnet har sendt ud indeholder en del fejl med hensyn til 
priserne. ((.. .... ..ISH)) Et andet stort problem ved nævnets forslag er, at det 
ikke indeholder en anvisning på hvordan vi overhovedet tager en beslutning. 

Derfor foreslår jeg følgende: 
1. Der udbydes en grund.pakke der indeholder de programmer som er nævnt i 
pensionistklubbens alternativ B (incl. alle radiokanaler). 
2. Beboermødet beslutter hvor mange pakker der yderligere skal oprettes, og 
prisen for hver af disse pakker (f.eks. 60 kr. pr. pakke). · 
3. Der laves en liste med alle de TV-programmer(programpakker), der er 
mulighed for at modtage. 
4. De i pkt. 3 nævnte programmer sendes til urafstemning, hver husstand har 
f.eks. 15 stemmer. (Kun en stemme pr. program). 
5. Programmerne fordeles nu ved, at programmer med flest stemmer 
kommer øverst i pakke 2, osv. Når beløbsrammen i pakke 2 er opbrugt 
fortsættes i pakke 3 osv. 
Mere demokratisk kan det ikke gøres. 

Stig Larsen, Neder 10-9 
(-) 2: Forslag fra pensionistklubben m.fl. v. Henrik Nordfalk, Torv 7-3, 
om alternativ pakkesanunensætning: Der er to samlede forslag til ny 
kanalsammensætning, med fonnål at gøre grund- og mellempakkerne 
billigere og mere alsidige. 
((Efter aftale med Henrik Nordfalk bringes her kun de to sider, der omhandler 
princippernefor sammensætningen af Tv-pakkerne og oversigten over kanalerne. 
Dvs. at den detaljerede beregning af pakke-forslagenes pris er udeladt. /SH)) 
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Til Galgebakker'H:;-N'ævn · torsdag d. 30. januar 2003 

Ændringsforslag tll pakka-sammenaetning 
for Galgabakken's TV~ & radiokanaler~ . 

Ved ai betragte det eksisterende forslag i den pr. 20 januar 2003 fremsendte redegørelse 

bilag 3, kan man undre sig over, at der Ikke optræder flere ·•gratls~aler" i den foreslåede 

"GRUND-pakke". 

Med "gratiskanaler" manes her kanaler uden stationsafgift, og med en .IIl!lll.ørll1 
. CopyDan/Koda-afgift. 

?"""-\ ". ) 

Det skuHe Ikke være nødvendigt, at Galgebakkens Nævn følger samme udbudspoliti~ som en 

herværende telekoncern, hvis politik naturligvis er at sammensætte kanaludbuddet .således, at man 

bliver nød til at købe 2 eller 3 pakker hvis man f. eks. er Interesseret I et særflgt sprogområde. 

A priori synes det besynderligt, at man Ikke skulle kunne_ følge vore nærmeste nabolandes 

udsendelser uden den store investering I flere pakker. 

Heraf fremspringer tanken om en ændring af grundpakken udtrykt ved: 

"Altern•tlvt foral•g A" 
1· dette forslag er grundpakken udvidet med en yderligere svensk kanal (Sverige TV 4) samt en 

norsk (NRK 1) og en nordtysk kanal (NOR). 
I "meHempakken" er 3 betalings-kanaler (TV 3, TV 3+ & TV DANMARK .1) overført til 

"storpakken". TV2 Zulu og DK4 er bibeholdt,_ og der er medtaget de udenlandske nyheds-, sport- & 

underhordnings/oplysningskanaler. · 
"Storpakken• Indeholder de resterende betalingskanaler samt en del •gratiskanaler". 
Imidlertid findes der i Galgebakken en (vel nok meget lille) minoritet af fremmedsprogede 

beboere, men i og med vi måske senere vil tilkoble Hyldespjældet, vil der alligevel være en del 

brugere med fremmedsproget baggrund • 
Det synes urlmeligt at disse brugere nødes til at købe alle 3 pakker for at kunne overvære 

udsendelser i deres eget sprogområde. 

Disse betragtninger leder frem til, at grundpakken også bør indeholde de øvrige tilbudte 

fremmedsprogede udsendelser, således som det er fremsat i: 

"Alt1trn•tM forsl•g B" 
Hvor alle "gratis-kanalerne~ er flyttet op i grundpakken. Kanalfordenngen i mellempakken 

er den samme som I forslag A, og storpakken er blot berøvet de gratis kanaler. 

Der er ikke i. dette oplæg foreslået ændringer i fordelingen af radiokanalerne. 

Det vedhæftede materlale redegør i detaljer for stationsfordelingen i de 3 pakker i følge 

nævnets . forslag og i følge. de 2 fremsatte &4ernatlve forslag: A & B samt de økonomiske 

konsekveneer heraf meci udgangspunkt i bilag 2 I den ovenfor nævnte fremsendte redegørelse af 

20/10/03. I fodnoterne er der redegjort for beregning af CopyDan- & KODA-afgifteme. 

Opmærksomheden skal henledes på, at der I bilag 3 i den nævnte redegørelse er en fejt 

(skrivefejl ?) I beregningen_ af mellem- og storpakkens ·økonomi,. hvilken fejl naturligvis er 

elimineret i de her vedlagte beregninger. Det må !øvrigt falde en for brystet, at man til atm. 

forbrugere fremsætter prislister !.!J2E1i moms, men det iu: der taget højde for I beregningerne. 

.Fremsendt blandt .andet på vegne af Galgebakkens Pensionistklub. 
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Alternative forslag_ til TV-kanalfordeling 1. de 3 .pakker 
(se de vedlagte oversigter om økonomien i ·pakkerne) 

De berørte kanaler er angivet i kursiv 

........................................................ næv~ets .. f?rsla.9 ...... .... An,ernat!v ... A .·•··· .... Alt~rnat~v .... B. 
1-----------t=ru="=~=m=e=ll.'t-', s=t-=-ior ....... run~ mell., stor ...... run~ men., stor 

T\LR•,...,.••--a•• , ; .... .' .................. ·-·1········•··'··· .... . 

·:l•······ 
mi 
111: ·•r ...... 

.. ·-·!·· 
!. 

······rm 
:c mlT ...... 

lll······· 
=~:!;:·.-.· . .-.· .... .-.•.·.·.·.-.· . .-....... ·: ·.·.-.-.-.-.. .-.-.. L .. ·.-.. ..-:1.= ··.- · .............. .-.1 .. :J·.-.·.~· .. _:·.-_ ·.-.-.-.· .-.-.-.. -.-.-.. J-:·l .. . 
Cartoon Network 1 ! l!I i ilC!I l i 1:1 ! 
Animal Planet 1 1 • ! llll 1 l III: · 

Der er ingen ændringsforslag til fordeliingen af radiokanalerne 
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(-) 3: Forsla'"·".-aAlex & Louise Deneke, Øster 9-12 og Bjørg Simonsen 
& Helge Jac".,sen, Øster 9-2: Mellempakken skal alene bestå afTV2 Zulu, 
TV3 og TV3+, samt radiokanalerne Voice og PopFM. Øvrige kanaler flyttes 
til stor pakke. Begrundelse: Nuværende mellempakke er for dyr. 

(-) 4: Forslag fra Niels Wilken, Vester 4-1, om helt gratis grundpakke 
((bilaget med detailoversigt over kanalindhold og priser for de 4 pakkefors/ag er 
ikke medtaget her/SH)) 
Forslaget går ud på, at putte de gratis kanaler fra Nævnets forslag ned i en 
mindre grundpakke, som så ville blive gratis. Forslaget opfylder ikke Must 
Carry forpligtelsen, som er en minimumsforpµgtelse for antenneforeninger. 
Nævnets opfattelse er derfor, at forslaget ikke kan vedtages. 

Afhængig af afstemningerne om forslag I - 4 s~ der herefter stemmes om 
en række indkomne forslag fra beboere. Forslagene relaterer sig naturligvis 
til Nævnets udsendte forslag, hvorfor der kan blive tale om at ændre lidt i 
dem, hvis et af alternativerne vedtages. Disse forslag har vi' ikke trykt op, 
men her kommer de, så vidt muligt i tematiseret rækkefølge: 

(-) 5: Forslag fra Laila Mortensen, Mark 6-1: TVDanmark 1 og DK4 
flyttes til stor pakke. Begrundelse: Prisen for mellempakken bør reduceres. 

(-) 6: Forslag fra Leif Nielsen, Øster 8-5: Animal Planet og National 
Geographic flyttes til mellempakken, TV3 og TVDanmarkl flyttes til stor 
pakke. Begrundelse: Så bliver mellempakken mere alsidig og billigere. 

(-) 7: Forslag fra Ruth Jakobsen, Torv 1-5: MTV Europe og TV3+ byttes 
om, således at MTV indgår i mellempakken, TV3+ i stor pakke. 

8: Forslag fra Søren Andersen, Sten 6-15: 
(-) a) BBC Prime erstatter BBC World, eller alternativt; 
(+) b) BBC Prime erstatter TV6/Playboy 

9: Forslag fra Laila Mortensen, Mark 6-1: 
c) (+) a) NDR og ARTE flyttes til grundpakken, eller alternativt; 
- (-) b) ARTE flyttes til mellempakken. Begrundelse: Tyskland er også et 

naboland; Mange øvrige kanaler er domineret af engelsk /amerikansk sprog 
og kultur; disse kanaler kunne støtte unge, der har brug for tysk/fransk i 
uddannelse el. lign. 

10: Forslag fra Manfred Jakobsen, Vester 5-6: 
(+) a) ARD tilføjes i samme kanalpakke som NRD. 
(-) b) ARD erstatter NRD. Begrundelse: For lidt med en tysk kanal, og ARD 
er landsdækkende i modsætning til NRD som er en regionalstation. 
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(+) 11: Forslag fra Keld Bronee, Mark 4-8: Der bør tilbydes en græsk · 1 

kanal. Begrundelse: Mange mennesker rejser til Grækenland. · I 
((under mødet blev forslaget af Ole Elkjær præciseret til 'Antenna'ISHJ) 

(-) 12: Forslag fra Manfred Jakobsen, Vester 5-6: Filmkanalen TCM 
tilføjes i den store pakke. 

(-) 13: Forslag fra Hanni Dam, Torv 3-: Filmkanalen TNT tilføjes i 
mellem-pakken, og Cartoon samt Animal Planet flyttes fra stor pakke til 
mellem-pakken. Til gengæld flyttes NRKI, Discovery og BBC World til stor 
pakke. Begrundelse: Mellempakken skal være mere familievenlig. 

(-) 14: Forsla~ fra Jesper Johansen, Torv 3-2~: Der byttes om, så Viasat c) 
Sport flyttes til mellempakken, og DK4 flyttes til stor pakke. Begrundelse: "j 

Der skal være en sportskanal i mellempakken. 

15: Forslag fra Poul Evald Hansen, Vester 9-2: 
(-) a) BBC World og CNN flyttes til grundpakken; eller alternativt: 
(-) b) CNN flyttes til mellempakken 

(-) 16: Forslag fra Hanni Dam, Torv 3-: Servicekanalenplaceres i 
mellempakken. Begrundelse: Det er et godt værktøj, i stedet for at sidde og 
zappe rundt i programmerne. · 
Teknisk kommentar: Servicekanalen er en TDC-kanal og kunne således kun 
tilbydes, hvis vi havde valgt TDC som udbyder. 

(-) 17: Forslag fra IngeLise Boyesen og Jørgen Holst, Skrænt 1-10:· 
MTV2 og Extreme Sport tilføjes i stor pakke. MTV2 og Extreme 
Sport erstatter Animal Planet og TV6/Playboy i stor pakke 

((Endvidereforslag nr. 18, som først blev formuleret under mødet/SH:)) 
(+) 18: Forslag fra Kjeld Back: 
BBC prime flyttes til mellempakken. DK4 flyttes til stor pakke. ~ 

' } 

Sten Hansen, nævnssekretær og referent til mødet 
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Til beboermødet vedr. TV- og Radiokanalpakker. 

Vedr. punkt 8: 

'VRIDSLØSELILLE ANDELSBOUGRJR1":~!Nr,; 
Afd. 9, Galgebakken 

Øster 1.-2 A, 2620 Albertslunr, 
Tlf. 43 64 15 92 

Der gøres opmærksom på, at det omdelte materiale er fejlbehæftet på to punkter. 

Dels er Copy-Dan i realiteten blevet beregnet dobbelt, fordi priserne på radiokanalerne er blevet 
medregnet "forfra". Når radio distribueres sammen med TV er en række kanaler imidlertid gratis, og 
Copy-Dan afgiften er lavere på kanaler herudover. 

Dels er der ved sammenklipningen af dokumentet sket en formel-fejl, hvorved et par af programmerne 
ikke er med i sammentællingen vedr. mellempakken, hvorfor den rigtige pris skulle være et par kr. 
højere pr. måned. 

I de vedlagte regneark (bilag 5) er de korrekte priser beregnet (tak for pædagogisk vejledning fra 
pensionistklubben), Nævnet beklager fejlene. 

Det bemærkes i øvrigt, at der skal tillægges moms på stationsbetaling, mens KODA- og Copy-Dan
afgifter er momsfri. For udarbejdelsen af antenneregnskab, og administration i øvrigt, beregner VA sig 
3%, hvilket er i overensstemmelse med lovgivningen. Beløbene er ikke specificeret, men ER medregnet 
i Nævnets udsendte forslag - og det har nok gjort det lidt vanskeligt at gennemskue - det beklager vi 
også. 

I øvrigt er der indkommet følgende forslag: 

1: Forslag fra Stig Larsen, Neder 10-9, om urafstemning om kanalsammensætningen. 

Forslaget indeholder endvidere et forslag til procedure for urafstemningen, og er optrykt som bilag 4. 
Såfremt forslaget veptages, skal der på beboermødet alene tages stilling til .indholdet af grundpakken, 
samt til proceduren for urafstemningen, som så skal fastlægge indholdet i de øvrige pakker. 

2: Forslag fra Pensionistklubben m. fl. v. Henrik Nordfalk, Torv 7-3, om alternativ 
pakkesammensætning - optrykt som bilag 5. 

Der er to samlede forslag til riy kanalsammensætning, med formål at gøre grund- og mellempakkerne 
billigere og mere alsidige. 

3: Forslag fra Alex & Louise Deneke, Øster 9-12 og Bjørg Simonsen & Helge Jacobsen, Øster 
9-2: 

Mellempakken skal alene bestå af TV2 Zulu, TV3 og TV3+, samt radiokanalerne Voice og Pop FM. 
Øvrige kanaler flyttes til stor pakke. 

Begmnde!se: Nuværende mellempakke er for dyr. 

4: Forslag fra Niels Wilken, Vester 4-1, om helt gratis grundpakke (Bilag 6). 

Forslaget går ud på, at putte de gratis kanaler fra Nævnets forslag ned i en mindre grundpakke, som så 
ville blive gratis. Forslaget opfylder ikke Must Carry forpligtelsen, som er en minimumsforpligtelse for 
antenneforeninger. Nævnets opfattelse er derfor, at forslaget ikke kan vedtages. 

Se de øvrige forslag på de næste sider: 



13: Forslag fra Hanni Dam, Torv 3-

Filmkanalen TNT tilføjes i mellempakken, og Cartoon samt Animal Planet flyttes fra stor pakke til 
mellempakken. Til gengæld flyttes NRK1, Discovery og BBC World til stor pakke. 

Begrunde/se: Mellempakken skal være mere familievenlig. 

14: Forslag fra Jesper Johansen, Torv 3-20: 

Der byttes om, så Viasat Sport flyttes til mellempakken, og DK4 flyttes til stor pakke. 

Begrunde/se: Der skal være en sportskanal i mellempakken. 

15: Forslag fra Poul Evald Hansen, Vester 9-2: 

a) BBC World og CNN flyttes til grundpakken; eller alternativt: 

b) CNN flyttes til mellempakken 

16: Forslag fra Hanni Dam, Torv 3-: 

Servicekanalen placeres i mellempakken. 

Begrunde/se: Det er et godt værktøj, i stedet for at sidde og zappe rundt i programmerne. 

Teknisk kommentar: Servicekanalen er en TDC-kanal og kunne således kun tilbydes, hvis vi havde valgt 
TDC som udbyder. 

17: Forslag fra Inge Lise Boyesen ogJørgen Holst, Skrænt 1-10: 

a) MTV2 og Extreme Sport tilføjes i stor pakke 
b) MTV2 og Extreme Sport erstatter Animal Planet og TV6/Playboy i stor pakke 

Teknisk kommentar: De foreslåede kanaler er ikke mulige i kabel-TV, kun på privat parabolmodtager. 



rug~ 1 u1 1 

Fra: Stig Larsen . [stig@dkkom.dk] 

Sendt: 29. Januar 2003 16:19 

Til: mumme@get2net.dk 

Emne: Ændringsforslag til kanalvalg 

Til Nævnet 

Det materiale nævnet har send ud indeholder en del fejl med hensyn til priserne. 
Se Pensionistklubbens forslag for de korekte lV priser. Dette forslag indeholder desværre ikke de korrekte 
priser for radio. Vi skal max betale 10, 76 for samtlige radioprogrammer, men muligvis skal vi kun betale for to 
extra radiokanaler ca. 3 kr. 

Et andet stort problem ved nævnets forslag, er at det ikke indeholder en anvisning på hvordan vi overhoved 
tager en beslutning. 

Derfor foreslår jeg følgende: 
1. Der udbydes en grundpakker der indeholder de programmer som er nævnt i pensionistklubbens alternativ 
B (incl. alle radiokanaler). 
2. Beboermødet beslutter hvor mange pakker der yderlig skal oprettes, og prisen for hver af disse pakker 
(f.eks. 60 kr pr. pakke). 
3. Der laves en liste med alle de lV-programmer(programpakker), der er mulighed for modtage. 
4. De i pkt. 3 nævnte programmer sendes til ur-afstemning, hver husstand har f.eks. 15 stemmer. (Kun en 
stemme pr. program) 
5. Programmerne fordeles nu ved at, programmer med flest stemmer kommer øverst i pakke 2 osv. Når 
beløbsrammen i pakke 2 er opbrugt fortsættes i pakke 3 osv. " 

Mere demokratisk kan det ikke gøres. 

Stig Larsen 
Neder 10-9 

Stig Larsen 
En venlig hilsen 

02-02-2003 



MODTAGET;Ø/l (lc:;o?;:; ~ {-( 
ltf)P,7 H.t /vtl'J;!t,M!i 

Til ~aTgebakken'sNævrY 
torsdag d. 30. januar 2003 

Ændringsforslag til pakke-sammensætning 
for Galgebakken's TV- & radiokanaler. 

Ved at betragte det eksisterende forslag i den pr. 20 januar 2003 fremsendte redegørelse 
bilag 3, kan man undre sig over, at der ikke optræder flere "gratiskanaler'' i den foreslåede 
"GRUND-pakke". 

Med "gratiskanaler'' menes her kanaler uden stationsafgift, og med en moderat 
CopyDan/Koda-afgift. 

Det skulle ikke være nødvendigt, at Galgebakkens Nævn følger samme udbudspolitik som en 
herværende telekoncern, hvis politik naturligvis er at sammensætte kanaludbuddet således, at man 
bliver nød til at købe 2 eller 3 pakker hvis man f. eks. er interesseret i et særligt sprogområde. 

A priori synes det besynderligt, at man ikke skulle kunne følge vore nærmeste nabolandes 
udsendelser uden den store investering i flere pakker. 

Heraf fremspringer tanken om en ændring af grundpakken udtrykt ved: 

"Alternativt forslag A" 
I dette forslag er grundpakken udvidet med en yderligere svensk kanal (Sverige TV 4) samt en 

norsk (NRK 1) og en nordtysk kanal (NOR). 
I "mellempakken" er 3 betalings-kanaler (TV 3, TV 3+ & TV DANMARK 1) overført til 

"storpakken". TV2.Zulu ~g DK4 er bibeholdt, og der er medtaget de udenlandske nyheds-, sport- & 
- ' . 

underholdnings/oplysningskanaler. , , 
"Storpakken" indeholder de resterende betalingskanaler samt en del "gratiskanaler". 
Imidlertid findes der i Galgebakken en (vel nok meget lille) minoritet af fremmedsprogede 

beboere, men i og med vi måske senere vil tilkoble Hyldespjældet, vil der alligevel være en del 
brugere med fremmedsproget baggrund. 

Det synes urimeligt at disse brugere nødes til at købe alle 3 pakker for at kunne overvære 
udsendelser i deres eget sprogområde. 

Disse betragtninger leder frem til, at grundpakken også bør indeholde de øvrige tilbudte 
fremmedsprogede udsendelser, således som det er fremsat i: 

"Alternativt fOrslag B" 

Hvor alle "gratis-kanalerne" er flyttet op i grundpakken. Kanalfordelingen i melfempakken 
er den samme som i forslag A, og storpakken er blot berøvet de gratis kanaler. 

Der er ikke i dette oplæg foreslået ændringer i fordelingen af radiokanalerne. 

Det vedhæftede materiale redegør i detaljer for stationsfordelingen i de 3 pakker i følge 
nævnets forslag og i følge de 2 fremsatte alternative forslag: A & B samt de økonomiske 
konsekvenser heraf med udgangspunkt i bilag 2 i den ovenfor nævnte fremsendte redegørelse af 
20/10/03. I fodnoterne er der redegjort for beregning af Copy Dan- & KODA-afgifterne. 

Opmærksomheden skal henledes på, at der i bilag 3 i den nævnte redegørelse er en fejl 
(skrivefejl ?) i beregningen af mellem- og storpakkens økonomi, hvilken fejl naturligvis er 
elimineret i de her vedlagte beregninger. Det må iøvrigt falde en for brystet, at man til alm. 
forbrugere fremsætter prislister UDEN moms, men det er der taget højde for i beregningerne. 

Fremsendt blandt andet på vegne af Galgebakkens Pensionistklub. 



L/,.vv- Or. 

Alternative forslag til grundpakke, alle priser er 
angivet pr. år pr. husstand (incl. moms). 

E,fq7 5'.s3 

~ Alle kanaler (TV & Radio) uden afgift (kun CopyDan/Koda) 

I _årlig afg. , Co~y~an j Koda Oprindeligt Alternativt Alternativt 
mel.moms arllg årlig forslag forslag A forslag B 

TV-programmer: 
l l l l DR 1 

DR 2 ~ 63,38 ~ 63,38 ~ 63,38 ~ 63,38 

TV2 J J J J 
Kanal København 14,03 14,03 14,03 14,03 

TV DANMARK 2 14,03 14,03 14,03 14,03 

Sverige TV 1 14,03 14,03 14,03 14,03 

Sverige TV 2 7,01 7,01 7,01 7,01 

Sverige TV 4 7,01 7,01 7,01 
NRK 7 (norsk) 7,01 7,01 7,01 
NDR (tysk) 7,01 7,01 7,01 
ARTE (fr. - ty.) 7,01 7,01 
TVE (spansk) 7,01 7,01 
RAi (ital.) 4,30 4,30 
Pakistansk 4,30 4,30 
TRT (tyrkisk) 4,30 4,30 
MBC ( arabisk) 4,30 4,30 

RADIO-pro.grammer: 
DR P1 
DR P2 
DR P3 
DR P4 
DR Klassisk 
Lokalstation (ANR ?) 
Sverige P1 
Sverige P2 
Sverige P3 
Uptown (DK) i 
VOX Klassisk (DK) i 
BBC World Service ( eng) I 
CNN Radio (US) ~ 10,76 10,76 10,76 10,76 
France Info (fransk) I 
TRT FM (tyrkisk) ~ 
MBC Radio ( arabisk) j 

SUM pr. år 123,24 144,27 175,49 
Antenne-BidraQ pr. år (bilaQ 2) 483 74 483,74 483,74 
SUM + Antenne pr. år 606 98 628,01 659,23 
samme incl. 3 % admin. 625 19 646,85 679 01 

alt i alt pr. måned pr. husstand 52, 10 53,90 56,58 
+/- i forhold til Qrundpakke pr. md. 0,00 1,81 4 48 

(kanaler i kursiv er taget fra de i bilag 3 forelagte mellem - & storpakke) 

CopyDan-priser for TV-kanaler: første 3 kanaler: kr. 63,38; 3 flg. kanaler: kr. 14,03 pr. styk; 6 flg. 
kanaler: kr. 7,01 pr. stk; derudover: kr. 4,30 pr. kanal. 
Radio: DK & S & N-stationer + visse DK-lokal: omfattes af TV-afgift; andre: 1-2: kr.2,96; 3-4: kr. 5,65; 
5-12: kr. 10,76; over 12 stationer: kr. 10,76 + kr. 1,30 pr program udover 12. 



( 

Alternative forslag til storpakke, alle priser 
angivet pr. år pr. husstand (incl. moms). 

l .årlig afg. , Co~y~an l 
ind.moms arhg 

Grund- & Mellempakke 
( overført) 

TV-programmer: 
Viasat Sport 71,25 
MTV Europe 60,00 
Cartoon Network **) 48,75 
Animal Planet **) 46,50 
National Geographic 45,00 
TV 6 / Playboy ***) 52,50 
Eurosport 82,50 
CNN **) 41,25 
ARTE (fr. - ty.) 
TVE ( spansk) 
RAi (ital.) 
Pakistansk 
TRT (tyrkisk) 
MBC (arabisk) 

TV3 ' *) 752,85 
TV3+ *) 137, 10 
TV Danmark 1 *) 134,25 

SUM pr. år 
Antenne-Bidrao or. år (bilao 2) 
SUM + Antenne or. år 
samme ind. 3 % admin. 

alt i alt or. måned or. husstand 
+/- I forhold til storoakke or. md. 

I for storpakke alene (u, ant.bdr. & admin.) 
do. pr måned 

7,01 
7,01 
4,30 
4,30 
4,30 
4,30 

Koda 
årlig 

1,66 
2,30 

2,30 
3,96 
1,66 

2,30 
2,30 
2,30 

Oprindeligt Alternativt Alternativt 
forslag forslag A forslag B 

985,72 957,79 989,01 

72,91 
62,30 
48,75 
46,50 
47,30 
56,46 56,46 56,46 
84,16 
41,25 

7,01 7,01 
7,01 7,01 
4,30 4,30 
4,30 4,30 
4,30 4,30 
4,30 4,30 

155, 15 155, 15 
139,40 139,40 
136,55 136,55 

1.476,57 1.476,57 1.476,57 
483 74 483 74 483.74 

1.960,31 1.960 31 1.960,31 
2.019.12 2.019, 12 2.019,12 

1 68,26 168,26 168,26 
0,00 0,00 0,00 

490,85 518,78 487 56 
40 90 43 23 40 63 

(Kanaler i kursiv er taget fra de i bilag 3 forelagte grund- & mellempakke) 

*) KODA-tariffen kendes ikke, anslået kategori: TV-pgm. med højt musikindhold. 

**) TV-stationer, der afregner direkte med KODA. 

***) KODA-afgift for 2 kanaler: kr. 2,30 + 1,66 = 3,96. 



i:tf~~~J~~ i0~~=~:~t~~ i~~~~~~~ ~?~~77,~i: GRUNDPAKKE i) {j 1 ~ 
~ - \ ' DR2 

Radio Programmer 
PR P1 
DRP2 
CNN RADIO 
VOX KLASSISK 
FRANCE INFO 
TRTFM 
MBC RADIO 
I alt 

GRUNDPAKKE 
TVDANMARK2 
TV2 
KANALKØBENHAVN 
SVERIGE 1 
SVERIGE2 

Radio Programmer 
DRP3 
DRP4 
DR KLA$$I$K 
LOKALSTA.TlQN. 
SVER!G.!; 131 
SVERIGEf>2 
SVERIGEP3 
UPTOWN· 
BBC WORLD SERVICE 

I alt 

PAKKE 1 

0 

0 
0 
0 

. 0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

Q 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
63,38 
14,03 
14,08 
14,08 

7,01 

63,38 
14,03 
14,Q:3 
14.03 
·r.cn 
7,01 
7,01 
7,01 

10,76 

0 256,75 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 

Q 

I ALT 0,00 
PER MÅNED 0,00 

IALT 
PER MÅNED 

256,75 
21,40 



Albertslund den 24. januar 2003 

Kære beboere. 

Hermed modtager du et særnummer af Galgebakkeposten, med en beskrivelse af vores nye 
Antenneanlæg og IT-netværk. Og dette hæfte med tilmeldingsblanketter og 
abonnementsbetingelser. 

Der er desværre en lille trykfejl på side 18 omkring telefontaksterne. De rigtige takster fremgår af 
dette hæfte, af prisbladet fra Group Networks. Det skal dog nævnes, at hvis vi bliver mindst 300 
abonnenter er der en rabat, så prisen bliver 20 øre i minuttet om dagen, og 10 øre om aftenen og i 
weekends. 

Vi håber du vil finde materialet inspirerende og ønsker dig/jer god fornøjelse med læsningen. 

Og vi håber naturligvis på stor opbakning til GalgebakkeNet - husk: jo flere vi er, des bedre og 
billigere bliver det! 

Husk: Tilmeldingsfristen er lørdag den 15. februar 2003. Blanketterne aflever,es på 
ejendomskontoret! 

Med venlig hilsen 

Nævnet. 



Tilmeldingsblanket vedr. Antenne og Internet 
GalgebakkeNet 

Lejeren: 

Navn: 

Adresse: 

Evt. Lejemålsnr. 
Evt. Lejemålstype: D AS D A4 D A3 D A2 D Al D B5 D B4 • B 1 D C4 D C3 D C2 • D 

Fremle"er? 

Er der en fremlejer i lejemålet, som ønsker selvstændig tilslutning ___ (Ja/Nej) 
Hvis der svares ja, skal :fremlejeren også udfylde en tilmeldingsblank.et (fås på ejd. kontoret), og 
aflevere denne sammen (gerne hæftet) med hovedlejerens. 

Antenne: 
Ønsker flg. pakke (sæt kryds): 

• ·Ingen TV eller Radio • Mellempakken 
• Grundpakken • Storpakke 

For priser mv. se Galgebakkeposten nr. 276, og evt. senere rettelsesblade. 

Internet: 
Ønsker tilslutning til internet gennem GalgebakkeNet (sæt kryds): 

JA NEJ 

For priser mv. se Galgebakkeposten nr. 276, og evt. senere rettelsesblade. 

For tilslutning til GalgebakkeNet gælder brugsaftalen optrykt i Galgebakkeposten nr. 276. 

NB: Tilmelding til telefoni skal ske direkte til Group Networks på en særskilt tilmeldingsblank.et. 

Dato: Underskrift: ------- ----------------

Blanketten afleveres på ejendomskontoret snarest muligt. Vi anbefaler dog at afvente 
beboermødet den 3. februar 2003. 

NB: For gratis tilslutning er afleveringsfristen den 15. februar 2003 



Oprettelse af Group Networks boligforenings abonnement 
i Galgebakken 
Kundeoplysninger 

. . 

Navn ;_-·.•~•·•· ., ..... ~· _c..· "'"---~~--'-~~~--=-~~~--'--~-----',.·.I. ·.tta··.lgei.n.·.•··: 

·-t:::} ~)):i,<c:a::::·· ==""'r-· -;-,--.-. --. •:-:-!3y"'i_'-.=-= _= _= _= _=_= -=~=-=_ =_ =_ =_=_=_c:::._=~_=::~~-- ·. =~m:i, .. 

Tilmelding til PBS 

t 
·1 

'-. \. 

f'ølg'ende opl~nlnger bedE!S oplys(og med OEir~ underskrlft_ i!cæptfresatG~ou~ NetwOri<Skan tflmeldå betåUnger}aft1estllte}'deiser • . 
· ~ fraGroup Networl(s vla PBS (Bankernes bet_aling!I sefvicEftQer"gøies oprna,rksompå at_s~remf ~alil!_g il<kt:\ ewt>J(ri$ via PBS;- _ -- •· · 
-ullægges"E!lf~uragebyr~åkr?15;09p[:faktora. - ~. . . - ·.. . . . . . - .. . . ... 

r------~--~~~·-·•····. -~t!'!J. 
:-s~,{~.nrt ':========. · .. ·-·· .... .,,. =========~:....c.."--'--....::...~~-'--.:..c....;"---'-'~ 

PetsClllnum~ ------~ -. ~- untietsfrtti~ ----------~------__,., 
Telefoni abonnement 

lfndertsgtiede bestiller h~edt~efon aboQn'ern_§jhLs~fevL afkmiset_supplete.nde seMtes. . 
• Eloprettels~aflefJon aiion~~nein.k(/Qld.~,()O . . .. . . . . . 

r------~-~-

_:i~:::~:~tJnri:=:~uw:::ni,!tt~~i~~:Jr=::ltA~,lYldn1agtenretunere!ri:rr;t:=j=l~'···. -· 
'iGroupNetwOl!<s, som s1<a1 fremsende denne til aJn·.nuvæ$ae uclbyder::Det er meget 1/igtigt Jtluldmagteoudfyld~ koi"(ekt;f.el<$. at.:_••· -
· oavn 1%(_ kq_rrektl(orhold-til deo $ret-registreret sonf ~nent nos den·no~~ uqbyder.1JEH1Tlldvøndfgaop1ySniogeikari nQttrlart ; · 
:finde,~fpåJaldurtt fta1,1dbyderen,. -. ,0 

. <-. c. .·· < , .•.·_. •0:/ ~~. · •• ··• .. ·.··~ ::~ •· > ~ · • -< :--:-- ~- •e· : • 
Vigør oplTii:erk~ornpA,msåfrenttnummerporterir:ig afvfses·at <i[n rtuværE!llåe 1.ldbyilerpga~fejl ellerc!ll$ilQlend~J,p(f.lnn1ger i •• .· 

: toldiQ89tefl, vil dette tJebid~fc,rsinK~e i nummerport~JJQeri"pg opk~Jrfg af:ny porte[lngs afgift eAkr. ~soLqo. : · · 
t:I. eller øns~esop~elsJ~ 11~•-011.DUlllJfieT;. 

• sLpplerE!lld~seivi~:· ~~. · 
· Breietøn $_w/4rjit>Oflnenientk;,11\d. s,oo·- · • · · 

b Fuld ~i:,ebifi~ regning { mag post )°abonnement_l<r.Zmd/25;00 
. 0 Saldcimakibelø~l<r: ½-------
0t]. totalsp~ningmed_l)ersonligkoc(e; abon~einertt~r;t,nd .. 5,00 •· · ·•· 
; d cSpærci_ng:-ransl<~-f6fløfg~deJndhdlc!stjenest(j{l 9QOnumre) .~• .~ 
···•d1spærring,-øri~k~~orfølgendeijpk~ldi-. -~· -~·~· ·~·~~~~· -~'---'---~~~~ 

. • o~t:iemmeti9tnummer 

. • •. ijciel~(( abonhementforholdE!t Of'lyseslRI<e, -udelad(åM 18~ telefon belg fJ1;rtJ.} 
. q_:Optåg~s§i J•t nl!vnebog/abonn~tlMår 125;00 

.·•. 0 Banke på; ønskes ~]veretved lei~n-g (lkk~ aktlye_ret$orn-st~dardt ,. 

t-il3! pei--gøÆ$ O!)m~rl<~Qm p~atsM~t Qe ]lår Duet påtieres)lu\la!rende f~efoo al;>_QhnØfnent, S()(n flltlSk~~et!l)GfOUP C ··• •• : 

NJilwo&~. sisafb!l seJygpslgeDu~ aftøtoo i11den-0verffyt_oiMi PEilet Kun D!iet aftall!li.d~sl<al.6psig$5, ogJl<ReJel.robJ!l:iormeirterltet. 
. S:i\frelll1t Duet ikke år~oi:,sagt~ ~:rfl}'tnhjg:vn JQCJ"iedli:l9gge-aeres Mot:>U abooJltHtleQfveci ()vertlytrilngen. - .. • .· : ..•. c~~ • .•·.. • 

Leveringstidspunkt 
Q~n endelige aatoJorhvornåt <Jlrnelefofrbli~ <>~yttE!t til <:aroujj Netwåtks, vil fremgå af en ordrebel<r~ffelse, soinclll vil Fn_ocltage c~L 1-~ IJ!le[ fmlen overflytning, . . . . . . . . . . · . . · · · . · · · ·. · · · .· - · 

Bestilling 

.. lJngertegnede bekræfter_ hllrtrlecl med_sin unaerskrift -på nærværende, bestilUpg at ovenståetule Y(IE!lser fra Gro"upNefworks; samt at 
· 'Jeger olevet informeret orn RQntral<tens indhold herunder allon_nerneru vill<4r, priser; servr~ samt J:)toduktl:lesktivels_e: •- · .. · · • · · 

Dato '----~--- .. UnctersRrlft ~--------------------~~ 

Group Networks AJS Søborggårdsvej 70 3250 Gilleleje Telefon 88438080 



Fuldmagt vedrørende 
operatørskifte og nummerportering til Group Networks A/S 

Kundeoplysninger 

Fornavn 

Efternavn'-----~-----------------------------' 

Adresse Etage._r -----~ 

Postnr. By 

Telefon Boligforeningens navn 

Fuldmagt til overtagelse af abonnement 
Jeg giver hermed Group Networks A/S fuldmagt til at overtage alle forhold vedrørende mit abonnement på 
fastnetstelefoni således at Group Networks A/S fremover leverer mig fastnettelefoni efter nærmere;aftale. 
Jeg er indforstået med at fuldmagten også gælder underleverandører (Telia) til Group Networks A/S. 

Fuldmagt vedrørende nummerportering 

Jeg har følgende telefonnummer'----------~., som jeg hermed giver Group Networks A/S 
fuldmagt til at overtage. Jeg er indforstået med at fuldmagten også gælder underleverandører (Telia) til 
Group Networks A/S. 

Vi vil bede dig angive, hos hvilket selskab du har dit nuværende abonnement. 
Du skal også angive dit konto-/kontraktnummer som står på din faktura. 

Jeg har mit nuværende abonnement hos 

Konto-/kontraktnummer 

Kundens Accept 

L Jeg bekræfter at disponere over ovenstående telefonnummer. Jeg giver Group Networks A/S fuldmagt til 
at overtage mit nummer således at jeg beholder mit nuværende telefonnummer efter at være flyttet til Group 
Networks A/S. Jeg er indforstået med at fuldmagten også gælder underleverandører (Telia) til Group 
Networks A/S. 

L I forbindelse med nummerflytning opsiger jeg alle tjenester og abonnementer, der er tilknyttet nummeret. 

Dato '----------~ Underskrift 

Group Networks A/S Søborggårdsvej 70 Telefon 88438080 



Galgebakken 
Priser national trafik, abonnement og services for fastnet telefoni. 
Opkalds takster fastnet telefon 

Priser: ga:i!derSoi nåtttJO~e opliaJd inkl. mpms 

Opkald til fastnet telefon ( landstakts ) ( kr. / minut ) 

Opkald til mobil telefon ( kr. I minut ) 

Opkald til udland 

Opkalds afgift ved B-svar ( kr. / opkald ) 

Abonnement fastnet telefon 

Telefoo abormement 

Nyoprettelse telefon abonnement (analog) nyt nummer 
ved samlede tilmelding 

Nyoprettelse telefon abonnement (analog) nyt nummer 
ved senere tilmelding 

Nyoprettelse telefon abonnement (analog), eksisterende 
nummer fra anden operatør- ved samlede tilmelding 

Nyoprettelse telefon abonnement (analog) eksisterende 
nummer fra anden operatør- ved senere tilmelding 

Priserne er inkl. moms. 

Man-føt 
8:00-19;30 

0,22 

1,75 

TDC listepris 
minus15% 

0,25 

Abonnement · 
ilpretleise _ -__ -

gratis 

250,00 

gratis 

375,00 

-Øvdg. tid lnl(J: 
_ søhd~og -
- h~ltgedage _ 

0,11 

0,88 

TDC listepris 
minus15% 

0,25 

_Al>Qnnement • • •--- • 
DKKipr: måiled 

35"00 

35,00 

35,50 

35,00 

t 

# Kun muligt såfremt ejendommens installation tilbyder ekstra nummer, oprettelsen omkostningen indeholder ikke omkostninger til ændringer 
i ejendommens anlæg. 

Abonnement services 

.tastservservl~filrtelefOl'l~boonøment" '-•--

Vis Nummer*) 

Viderestilling**) 

Banke på (ikke aktiveret som standard ***) 

Samtaleskift 

Sidste nummer gentaget 

Skjul nummer 

Forstyr ikke 

Vækning 

Priserne er inkl. moms. 
*) Vis Nummer forudsætter en nummerviser. 

- ~~i~r:hed- •-
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

**) Ved brug af servicen Viderestilling - alle opkald, valgt nummer, betaler kunden for trafikken fra viderestillingspunktet til del endelige modtagerpunkt. 
Der afregnes til gældende listepriser. 
***) aktivering gratis ved oprettelse, senere ændring kr. 50,00 

Supplerende services 

Suppler-ehde,seooces- - -
for tetefpn~aboonernent --
Fuld specificeret regning ( på GN hjemmeside ) 

Fuld specificeret regning ( med e-mail ) oprettelse DKK 
50,00****) 

Fuld specificeret regning ( med post ) oprettelse DKK 
50,00 ****) 

Forbrugsudsving 

Saldomaks, oprettelse DKK 50,00 ****) 

Spærring, indholdstjenester - første etablering eller 
ophævelse gratis 

Spærring, oprettelse DKK 50,00 ****) 

Total spærring med personlig kode, 
oprettelse DKK 50,00 ****) 

Telefon svarer, oprettelse DKK 50,00 ****) 

Faktura fremsendt med post ( ved fravalg af PBS ) 

Priserne er inkl. moms 

Abonnement 
Dl<KlpJ:månecF 
0,00 

5,00 

25,00 

0,00 

5,00 

0,00 

5,00 

5,00 

5,00 

15,00 

.... ) Oprettelse gratis i forbindelse med abonnement oprettelse 



Group Networks A/S 
Aftalevilkår for privat abonnement - boligforeninger 

i Galgebakken 
Januar 2003 Rev. 1.0.1 

GENERELT 
Disse aftalevilkår er gældende for de til enhver tid af kunden bestilte 
tjenester hos Group Networks A/S ( herefter kaldet GN ), med 
mindre parterne skriftligt aftaler andet. 

Aftalen er først gældende fra det tidspunkt hvor GN har modtaget 
en tilmelding fra kunden, og GN har accepteret kundens tilmelding. 
GN kan indenfor 6 arbejdsdage fra modtagelse af kundens tilmel
ding meddele kunden, at tilmelding ikke accepteres. Tilmeldingen 
kan ske såvel skriftligt som mundtligt i overensstemmelse med §6 i 
bekendtgørelse nr. 1169 af 15. december 2000 om udbud af telenet 
og teletjenester. 

Kunden skal være 18 år og myndig for at indgå aftale om abonne
ment. 

Kunden kan ikke overdrage GN's tjeneste til tredjemand uden 
skriftligt samtykke fra GN. 

Kunden giver ved indgåelse af nærværende aftale samtykke til, at 
GN anvender trafikdata om kunden til brug for salg og markedsfø
ring af GN's tjenester, jf.§ 30, stk. 3, i bekendtgørelse nr. 1169 af 
15. december 2000 om udbud af telenet og teletjenester. 

De til enhver tid gældende abonnementsvilkår kan findes på GN's 
hjemmeside www.groupnetworks.dk. 

TJENESTER 
Følgende tjenester tilbydes til GN's boligforenings kunder: 

• Telefoni - analog 

Telefoni - analog 
GN's telefoni tjeneste giver kunden mulighed for at have et analog 
fastnet abonnement for at føre almindeligt analog tale, fax eller 
modemtrafik gennem GN's system, forudsat at kunden er tilsluttet 
et af GN godkendt fungerende telefonsystem i boligforeningen, som 
er tilsluttede GN's telefonnet. Mønttelefoner og telefoner med med
løbstæller kan ikke anvendes. 

Der kan ikke anvendes andre udbyderes forvalgs kode. 

GN har ret til at ændre priser og vilkår på tjenesten. Såfremt æn
dringerne ikke er begunstigende for Kunden, skal disse varsles med 
28 dage før ikrafttrædelsen. Kunden kan ved et sådant varsel 
opsige aftalen med 14 dages varsel. 

GN kan i særlige tilfælde ændre kundens telefonnummer, hvis det 
sker af tekniske, driftmæssige eller juridisk/lovgivningsmæssige 
grunde. 

Kunden har fået separat beskrivelse at de tjenester og services, der 
er knyttet til tjenesten i separat produktbeskrivelse. 

I henhold til gældende ret skal udbydere af offentlig telenet eller 
teletjenester tilbyde deres kunder følgende supplerende services: 
Opkaldsliste - GN kan kræve betaling for at kunden får en detaljeret liste 
over sine opkald. Listen giver oplysninger om dato, klokkeslæt, varighed og 
pris for samtlige kaldte numre og modtagne opkald i de tilfælde hvor 
kunden skal betale. 
Specificeret regning - Servicen er gratis og omfattet af abonnementet. 
Kundens regning specificeres på nationale takstzoner, opkald til mobiltele
foner, opkald til udland, samt specielle services. 
Spærring - Mod betaling kan kunden spærre for opkald til udlandet, til 
mobiltelefoner, til servicenumre i 900-serien, til træfpunkt eller for alle 
udgående opkald. 
Forbrugsoplysning - Servicen er gratis og omfattet af abonnementet. 
Kunden kan ved henvendelse til GN eller via GN's hjemmeside få oplyst en 
status på sit forbrug. 
Forbrugskontrol - Mod betaling kan kunden få stoppet for omkostningsge
nererende trafik, når forbruget har overskredet det beløb, der er aftalt 
mellem kunden og GN. #) 

Forbrugsudsving - Kunden informeres om sit samtaleforbrug, når dette overstiger 
det gennemsnitlige månedlige forbrug med 100% og udgør mindst kr. 250,00. 
Servicen er gratis. 
Henvisning til nyt nummer - Ved etablering vil opkald til kundens gamle nummer 
blive henvist til det nye nummer. Servicen tilbydes i en periode på 6 måneder, 
hvoraf de første 3 måneder er gratis. 
Kunden har mulighed for mod betaling at ændre fra henvisning til viderestilling. 
Den samlede periode for brug af de pågældende services kan dog ikke overstige 
s måneder. 
Viderestilling til nyt nummer - Ved viderestilling til nyt nummer vil opkald til 
kundens gamle nummer automatisk blive viderestillet til det nye nummer. Ser
vicen tilbydes mod betaling for en periode på op til 6 måneder. Kunden har 
mulighed for mod betaling at ændre fra viderestilling til henvisning. Den samlede 
periode for brug af de pågældende services kan dog ikke overstige 6 måneder. 
standsning af viderestilling fra tredie mand - Ved standsning af viderestilling fra 
tredie mand forstås en service, hvor GN efter anmodning fra kunden standser en 
konkret automatisk viderestilling. Er viderestillingen etableret i en anden opera
tørs net, retter GN henvendelse til den pågældende operatør. Servicen er gratis 
og omfattet af abonnementet. 
Forhindring af nummervisning - Følgende services er gratis. Kunden har mulig
hed for at forhindre visning af sit nummer ved opkald. Valget kan enten foretages 
pr. opkald eller permanent, ligesom kunden kan fravælge visning af nummer på 
modtagne opkald. 
For kunder med hemmeligt nummer etablerer GN permanent blokering for 
nummervisning. Opkald til 112 vil aldrig blive blokeret for nummervisning. 
Forhindring af visning af tilsluttet nummer. En gratis service, hvor den kaldte 
kunde, ved anmodnin9 herom til GN, har muli9hed for at vælge, at det tilsluttede 
nummer ikke præsenteres for den kaldende person. 

#) Alle telefoni abonnementer oprettes som standard med forbrugskontrol, hvilket 
betyder at forbruget af telefoni ikke kan overstige kr. 300,00 per måned. Ønskes 
dette beløb ændret kan dette foretages efter nærmere aftale med GN. 

KUNDENS UDSTYR 
Det udstyr som kunden eller foreningen anvender i forbindelse med 
benyttelse af tjenesterne, skal opfylde den til enhver tid gældende relevan
te lovgivning og eventuelle særlige anvisninger fra GN. Anvender kunden 
udstyret i strid med denne bestemmelse, forbeholder GN sig ret til at 
kræve et eventuelt tab erstattet hos kunden samt at holde sine tjenester 
tilbage. 

ANSVAR 
GN er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler. 

GN er ikke ansvarlig for drift og vedligeholdelse af net, som drives af 
andre operatører, samt boligforeningens interne net. 

GN er fritaget for ansvar for følger af manglende opfyldelse af GN's 
forpligtelser, hvis den manglende opfyldelse skyldes hindringer uden for 
GN's kontrol, og GN ikke på tidspunktet for aftalens indgåelse med rime
lighed kunne forventes at have taget hindringen i betragtning. 

Som grunde til fritagelse for ansvar anses bl.a. generelle konflikter på 
arbejdsmarkedet, lynnedslag, ildebrande, krig, myndighedsbestemmelser 
eller anden offentlig regulering, fejl i eksterne telefonforbindelser, mangel 
på transportmidler, almindelig vareknaphed eller restriktioner for energi og 
anden tilsvarende omstændighed. 

Et eventuelt erstatningsansvar for GN omfatter ikke indirekte tab, følge
skader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konse
kvenstab, herunder tab af data, skade på andre ting og erstatningskrav fra 
tredjemand. GN er ikke ansvarlig for tab opstået som led i kundens ud
øvelse af næringsvirksomhed. Et eventuelt erstatningsansvar omfatter 
ikke tab, som ikke med rimelighed kunne forudses af GN. 

GN's erstatningsansvar er begrænset til 10.000 kr. pr. år uanset omfan
get af de skader, som måtte være indtrådt i løbet af året. 

Forholdsmæssig afslag i det aftalte vederlag foretages kun hvis beløbet 
overstiger 25,00 kr. 

GN er kun ansvarlig for tab eller skade som følge af afbrydelser, forstyr
relser eller mangler ved betjeningen, der kan henføres til GN eller GN's 



medarbejderes groft uagtsomme eller forsætlige handlinger eller 
udeladelser. 

GN er ikke ansvarlig for eventuelle tilfælde af tredjemands uberetti
gede aflytning, indbrud på kundens forbindelse, virus angreb m.v. 

OPSIGELSE 
Kunden kan efter 6 måneder regnet fra kundeforholdets start til 
enhver tid opsige aftalen om telefoni med 1 måneds varsel uden 
yderligere omkostninger. 

Hvis en kunde meddeler GN om flytning udenfor den pågældende 
boligforeningen, betragtes dette som en opsigelse. 

Denne aftale kan efter 6 måneder fra aftalens indgåelse, opsiges af 
GN med 35 dages skriftlig varsel. Dette kan f.eks. være aktuelt hvis 
der ikke er det med boligforeningen aftalte antal samlede tilmeldin
ger. 

BETALINGSFORHOLD 
Kunden hæfter for betaling af alle beløb, der registreres i forbindel
se med anvendelse af de tjenester, som omfattes af abonnements
aftalen. 
GN er ikke ansvarlig for forbrug, der skyldes f.eks. kundens utilsig
tede downloading af opkaldsprogrammer på Internettet, virusan
greb, hackning eller tilsvarende hændelser. kunden hæfter således 
for alt forbrug som følge af foranstående hændelser. 

Priserne for GN ydelser oplyses i forbindelse med aftalens indgåel
se og i øvrigt på forlangende ved henvendelse til GN's kundeser
vice. GN er berettiget til oprettelses- og ændringsafgift, abonne
mentsafgift, samtale- og andre forbrugsafgifter og betaling for 
supplerende ydelser. 

Ved aftalens indgåelse kan der opkræves oprettelsesafgift, samt 
første 3 måneders abonnement afgift. Abonnementsafgifter opkræ
ves herefter kvartalsvis forud, og forbrugsafgifter samt øvrige afgifte 
og gebyrer opkræves sædvanligvis månedsvis bagud. I forbindelse 
med særlige services og ydelser kan der ydes hel eller delvis forud
betaling. 
Kundens forbrug faktureres periodisk (månedsvis eller kvartalsvis 
efter GN's valg) og efter GN's til enhver tid gældende priser. Beløb i 
GN favør på under kr. 300,00 kan dog overføres til næste periodes 
fakturering. 
En fremsendt faktura forfalder til betaling den dag, der angives på 
fakturaen. Ved forsinket betaling har GN fra forfaldsdagen krav på 
morarente i henhold til Renteloven, p.t. diskontoen + 5% p.a., samt 
krav på betaling af rykkergebyr og alle andre inddrivelsesomkost
ninger. 

GN er berettiget til at tilbageholde alle sine tjenester uden forudgå
ende varsel, såfremt kunden er forsinket med sine betalinger. 

Der gælder en kreditgrænse på kr. 3.000 for kundens kredit til GN, 
med mindre andet er aftalt. Overstiger kundens udestående med 
GN denne kreditgrænse, har GN ret til uden forudgående varsel at 
tilbageholde alle sine tjenester. Nedbringes kreditgrænsen ikke 
inden 5 dage efter at GN har anmodet kunden herom, har GN med 
øjeblikkelig virkning ret til at ophæve abonnementsaftalen. 

GN forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at kræve indbetaling 
af depositum til sikkerhed for enhver kredit, hvis Kundens økonomi
ske forhold eller trafikforbrug viser sig at være af en sådan 
beskaffenhed, at kunden må anses at ville være ude af stand til at 
opfylde aftalen i rette tid. 

Såfremt kunden ikke ønsker at benytte betalingsservice ( PBS ), 
kontaktes GN kundeservice. 

MEDDELELSE OM FLYTNING 
Kunden har pligt senest 14 dage inden ændring i de oplysninger, 
der er givet i forbindelse med abonnementsaftalens indgåelse, 
herunder adresseændring og ændring af betalingsforhold m.v., 
skriftligt at underrette GN herom. 
Hvis kunden ikke meddeler flytning m.v. inden for den foreskrevne 
tid, risikerer kunden, at kundens tjenester eller abonnement hos GN 

benyttes uberettiget af andre. kunden hæfter for det forbrug, der måtte 
finde sted, indtil skriftlig meddelelse gives. 

MIS LIGEHOLDELSE 
Gør en part sig skyldig i væsentlig misligholdelse af abonnementsaftalen, 
og har den pågældende part ikke afhjulpet misligholdelsen inden for 
rimelig tid, efter at modparten skriftligt har anmodet herom, har modparten 
ret til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. 

GN har ret til skriftligt at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning uden 
forudgående varsel, hvis kunden kommer under konkurs, eller der åbnes 
for forhandling om tvangsakkord for kunden, eller kunden har standset 
sine betalinger, etter kundens formueforhold i øvrigt viser sig at være 
sådanne, at kunden må anses for at ville være ude af stand til at opfylde 
aftalen i rette tid. 

Har kunden misligholdt aftalen, f.eks. ved ikke at opfylde sine betalings
forpligtelser, og har GN som følge heraf bragt abonnementsaftalen til 
ophør, kan kunden ikke indgå ny abonnementsaftale med GN, før gælden 
til GN er betalt. 

KLAGER 
Klager indgives til GN. Klager behandles af en undersøgelsesenhed, der 
er nedsat i medfør af den til enhver tid gældende bekendtgørelse om 
udbud af telenet og teletjenester. Afgørelse træffes senest 3 måneder 
efter klagens indgivelse. 

Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole i 
Danmark. 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 
- Nyt fællesvaskeri 

- Overdragelse af kloakledninger til kommunen 
- Bemyndigelse til V A om fælles indkøb af el 

tirsdag den 25. marts kl. 1930 i Beboerhuset. 

/ 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Godkendelse- af forretningsorden og dagsorden 
4) Godkendelse af referat fra beboermødet den 3. Jebruar 2003 om tv-kanaler m.m. 

(Se Galgebakke Posten nr. 278, marts 2003) 

5) Nyt fællesvaskeri 
a) Fremlæggelse og diskussion af planer for omfang af renoveringen af Galgebakkens 

fælles vaskeri med tilhørende budget 
b) Beslutning om optagelse af lån på 1 mio. kr. 

6) Beslutning om overdragelse af kloakstiklednin.ger til kommunen 

7) Bemyndigelse til V A om fælles indkøb af el. 

Yderligere materiale til mødets emner husstandsomdeles senest en uge før mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

(mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 11. marts 2003) 



Albertslund Kommune 

Vilkår for overdragelse af kloak
stikledninger på privat grund 

Februar 2003 



1 Indledning 
Alle grundejere, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg i Albertslund 
Kommune (herefter benævnt "Kloakforsyn.ingen") tilbydes at indgå en aftale med 
Albertslund Kommune om overdragelse af ejendomsretten til nærmere angivne 
regn- og spildevandsledninger indenfor matrikelgrænsen til Kloakforsyningen. 

Grundejerforeninger, med private fælles kloakledninger, samt det kommunale 
vejvæsen ligestilles med øvrige grundejere. 

Overdragelsen sker ved den hidtidige ejers (herefter benævnt "grundejeren") til
trædelse af disse vilkår og har virkning fra den dato, hvor Kloakforsyningen be
kræfter aftalen. 

Aftalen indgås på de i det følgende fastsatte vilkår. 

Vilkårene beskriver proceduren for overdragelse, samt de rettigheder og pligter,. 
som overdragelsen medfører for henholdsvis Kloakforsyningen og grundejeren. 

Disse vilkår er gældende indtil videre. Vilkårene kan til enhver tid ændres af Klo
akforsyn.ingen dog uden at grundejerens retsstilling forringes i forhold til allerede 
indgåede aftaler. 
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• Fedtudskillere 
• Tagnedløbsbrønde 
• Brønde under bygning 
• Brønde med dæksel under terræn 
• Trykledninger, der kun betjener en ejendom/lejemål 
• Ledninger, der løber til eller fra rendestensbrønd, tagnedløbsbrønd eller husin-

stallation 
•. Drænledninger med tilhørende brønde 

Ved ''bygning" forstås lukkede bygninger, som eksempelvis udhuse, tilbygninger 
og hovedbygninger i modsætning til åbne bygninger, som eksempelvis åbne car
porte og bygningsdele overdækket med halvtag. 

•2.3 Efterfølgende ændringer i faktiske forhold 

Kloakforsyningens vedligeholdelsespligt og ejendomsret afgrænses af de til en
hver tid værende, faktiske forhold. 

Kloakforsyingen påtager sig således at vedligeholde de til enhver tid værende led
ninger, _som opfylder betingelserne for kloakforsyningens overtagelse, jf. punkt 
2.2. ovenfor. 

Kloakforsyningens vedligeholdelsesforpligtelse og ejendomsret ophører derimod, 
såfremt de· faktiske forhold ændres, således at der etableres et specielt anlægsfor
hold, som Kloakforsyningen i medfør af ovennævnte pui:tlcr2.2. ikke påtager sig at 
vedligeholde. Dette gælder eksempelvis ledninger under bygninger. 
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3.5 Retablering 

Retablering efter opgravning udføres i overensstemmelse med kommunens sæd
vanlige entreprenørstandard. Ødelagte træer og buske mv. erstattes med tilsvaren
de arter i sædvanlig udplantningsstørrelse. Sjældne planter eller pianter med særlig 
affektionsværdi mv. erstattes ikke, men grundejeren vil udenfor akutte situationer 
få lejlighed til selv at fjerne sådanne planter inden arbejdets udførelse. 

Belægninger og bygningsdele retableres til mindst samme standard, som før arbej
det blev påbegyndt. Forholdene før arbejdets udførelse dokumenteres eventuelt 
med fotos. 

3.6 Driftstab og andre følgevirkninger af vedligeholdelse1,1 

Kloakforsyningen påtager sig at udbedre almindeligt forekommende skader og 
følgevirkninger, herunder rengøring af husrum og havearealer, såfremt Kloakfor- · 
syningens arbejder giver anledning hertil. 

Kloakforsyningen påtager sig derudover intet ansvar for videregående følgevirk
ninger af Kloakforsyningens vedligeholdelse af klC>akledtµnger på privat grund, 
som eksempelvis driftstab eller genhusning. · 

Vilkår for overdragelse af kloakstikledninger på privat grund side 7 af 11 



5 Økonomi 
Stikledningerne overtages vederlagsfrit uafhængigt af alder og tilstand på de i 
øvrigt angivne vilkår, herunder den forudsætning, at de er lovligt udført, jf. afsnit 

· 3.2. 

Afhjælpning af ulovlige forhold samt nyanlæg og dimensionsudvidelser betales af 
grundejeren, jf. ovenfor. 
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• 

Den nye grundejer indtræder herefter i den tidligere grundejers rettigheder og for
pligtelser i henhold til aftalen bortset fra forpligtelser som skyldes den tidligere 
grundejers ansvarspådragende forhold. 
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Albertslund Kommune 

Vridsløselille Andelsboligforening 
Vognporten 2 
2620 Albertslund 

Ændring af vilkår for overdragelse af kloakstikledninger 
. . 

Med Kloakforsyningens tilbud om overtagelse af stikledninger på privat 
grund har det vist sig, at visse boligselskaber kan få problemer med det for
behold om opsigelse, som er anført i det følgende vilkår: 

6.2.2. 
Nærværende aftale kan opsiges af Kloakforsyningen med 1 års varsel reg
net fra udgangen af den måned, hvor Kloakforsyningen skriftligt har 
meddelt grundejeren, at aftalen opsiges. 

Årsagen er, at boligselskabernes budgetter typisk vedtages et halvt år inden 
nyt regnskabsår og en opsigelse derfor bør varsles et år inden budgetlæg- · 
ning. 

På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 11. februar 2003 vedtog Kom
munalbestyrelsen derfor, at vilkår 6.2.2. ændres til: 

6.2.2. 
Nærværende aftale kan opsiges af Kloakforsyningen med 1 års varsel reg
net fra 6 måneder til et kalenderårs udgang, hvor Kloakforsyningen 
skriftligt har meddelt grundejeren, at aftalen opsiges. 

Som følge heraf fremsendes et revideret eksemplar af " Vilkår for overdra
gelse af kloakstikledninger på privat grund". 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Jesper Thyme på 4368 6854 eller 
j esper.thyme@albertslund.dk. 

Venlig hilsen 

];;~;--
Civilingeniør 

Miljø- og Planforvaltnint,! 
Forsyningsafdelingen 

18. februar 2003 

jbt 

Rådhuset 
2620 Albertslund 
Tlf. 43 68 68 68 
Fax: 43 68 69 26 
www.albertslund.dk 

Åbningstider: 
man.-ons. 8.30-15.00 
torsdag 8.30-18.00 
fredag 8.30-14.30 
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Referat fra ( oermøde den 25. marts 2003: 

Nyt vaskeri m.m.· 
Beboermødets hovedemne var en. diskussion af den kommende renovering af 
fællesvas~riet samt et forslag om, at optage et lån på 1 mio. kr. til 
renoveringen. Materiale til mødet var husstandsomdelt i weekenden den 15-
16. marts. Til mødet blev der uddelt 52 stemmesedler, hvilket svarer til, at 26 
husstande, eller ca. 3, 7% af samtlige, var repræsenteret på mødet. 

1) Dirigent: Lars Steinov. 
· 2) Referent: Sten Hansen (nævnssekretær). 

t1""""'\ 
1:, __ 

1 3) Stemmeudvalg: Jens Ellesøe Olsen. 
4} Referat fra beboermøde den 3. februar 2003 (valg af Tv-kanaler - bragt i 
GB Posten nr. 278, marts 2003): Her under bemærkede Stig Larsen, at da 
kun de vedtagne forslag var medtaget i referatet, og da fo~slagene havde 
heller ikke været husstandsomdelt inden beboermødet, virkede referatet 
noget tyndt. Referenten svarede, at dette var gjort på grund af tidspres og i 
samråd ·med dirigenten. Men på baggrund af Stigs ønske, ville referenten 
sørge for, at alle forslagene bliver bragt i det kommende nr. af Oa).gebakke 
Posten. Herefter var der Jkke yderligere.bemærkninger til referatet. 
Den vanlige forretningsorden og den fremlagte dagsorden blev godkendt -
dog med ønske om tilføjelse af punktet eventuelt til dagsordenen. 

Nyt fællesvaskeri (pkt.5) 
Fremlæggelse og diskussion af planerne for omfang af renoveringen (a) 
samt b~lutning om optagelse af lån på 1 mio. kr. (b). 

Biba Schwoon fra nævnet og vaskerigruppen uddybede det udsendte oplæg. 
:~, Bl.3:.: Det nye vaskeri bliver ikke baseret på endnu uprøvet teknologi, som 
- ' feks. Folehavens vaskeri, som gruppen har besøgt, fordi dette forudsætter et 

forsøgsprojekt med økonomisk støtte udefra. Men vaskeriet indrettes med 
nye maskiner, som.giver store besparelser på driftsudgifterne, så 
investeringerne til maskinerne kan forventes at være tjent hjem i løbet af en 
5 års periode. Maskinerne kan indstilles til en lang række funktioner, f eks. 
til små mængder tøj, og de centrifugerer tøjet meget effektivt, så 
selvstændige centrifuger bliver overflødige. Vaskeriet får et elektronisk 
reservations- og betalingssystem, så der hhv. kan reserveres over det det 
kommende GB-net, og betales via huslejeopkrævningen. Samtidig med 
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udskiftningen af maskinerne skal bygningen og rumrn~ re; eres, og til 
denne renovering foreslås det at optage et lån på 1 mio. kr. 

Jon Sandreid orienterede om vaskeriundersøgelsen, som vaskerigruppen 
havde lavet sammen med miljømedarbejderen i perioden 15. til 18. juni. 
Formået var at fa et overblik over, hvor meget vaskeriet blev brugt og 
dermed, hvor mange nye maskiner der var behov for. I perioden blev der 
lavet hyppigt lavet optællinger af, hvor mange maskiner der kørte, og de 
beboere, som blev truffet på vaskeriet, blev interviewet. Undersøgelsens 
konklusion er, at selv om der var enkelte kritiske tidspunkter, så var det 
gennemsnitligt kun 4 maskiner ud af 15, som var i brug, ogi lange tidsrum 
stod alle maskiner stille. ¾ af beboerne oplyste, at de brugte vaskeriet 
mindst en gang om ugen. Der var ikke nogen tydelig sammenhæng mellem, ,,,.._. 
hvor tæt på/langt fra vaskeriet man boede og hvor meget man brugte det. Det )'' 
var tydeligt de små husstande ( 1-2 personer) som brugte vaskeriet mest. På 
den baggrund af undersøgelsen foreslår vaskerigruppen, at skære antallet af 
nye vaskemaskiner ned til 11. 

Diskussionen kom især til at dreje sig om, hvor mange nye vaskemaskiner 
der burde opstilles: 
Flere beboere, bl.a. Uffe Witt, Kirsten Lauritsen og Solveig Hejl, kritiserede 
undersøgelsen for at være mangelfuld, fordi den var lavet om sommeren, 
hvor vaskeriet bruges mindst. Der burde laves en sammenligning med 
forholdene om vinteren. Biba Schwoon svarede, at undersøgelsen svarer til 
oplysninger fra andre undersøgelser, som vaskerigruppen har kendskab til. 
Lars Messell, som også var med i vaskerigruppen, mente at undersøgelsens 
resultat svarer til hans egen erfaring som hyppig vaskeribruger; at der 
sjældent er særlig mange mennesker samtidig på vaskeriet, og at der er 
næsten aldring ventetid på maskinerne. Stig Larsen og Benny Klausen syntes 
at undersøgelsens resultat svarede godt til vaskeriets stødt faldende 
omsætning gennem årene, som fremgår af årsregnskaberne. ,,...,il 

Kritikerne af forslaget mente, at i realiteten halveres maskinkapaciteten, idet 
de 11 nye maskiner, som skal erstatte de nuværende 15, er betydelig 
længere tid om en vask, fordi de ikke anvender forvarmet vand. Det bliver et 
stort problem, at man ikke bare kan komme forbi, når man har behov for det, 
men skal planlægge og reservere i forvejen, og beboere, som ikke har , 
Internet, kommer tit til at gå forgæves. Mange beboere, som har hverdagen 
fyldt ud med arbejde, er nødt til at bruge vaskeriet i weekenden, hvor der . 
allerede nu er stort pres på, og hvis forslaget realiseres vil der blive 
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underkapacite -"'~ ventetid. Zira Frank mente, at forslaget prisgav 
fællesskabet til fordel for individuelle løsninger. 

Tilhængerne af forslaget om 11 maskiner, mente ikke at det var rigtigt at tale 
om en halvering af kapaciteten, idet det nye maskiner vaskede mere effektiv, 
så man sagtens kunne vaske ved lavere temperatur og springe forvasken 
over. Endvidere ville reservationssystemet medføre en mere jævn fordeling 
af brugstidspunkterne og dermed mindre behov for maskiner. I øvrigt 
drejede diskussionen sig også om, hvor meget Galgebakkens beboere, 
inklusiv de som slet ikke bruger vaskeriet, skål investere i maskiner, for at 
sikre at de som bruger fællesvaskeriet kan gøre lige præcis, når de har lyst til 
det, f.eks. søndag eftermiddag. 

I forslaget bibeholdes et stort antal tørretumblere, for at beboere uden privat 
tørretumbler, fortsat far mulighed for at tørre tøjet i vaskeriet i stedet for på 
tørrestativer hjemme i boligen, fordi indendørs tøjtørring giver 
fugtproblemer. Der blev stillet spørgsmål til, om det var nødvendigt at 
bibeholde et så stort antal tørretumblere. Ulla Jensen foreslog, at i hvert 
tilfælde nogle af de eksisterende centrifuger bliver stående til brug for 
beboere, som kun har behov for en effektiv centrifugering. Dette vil også 
mindske presset på vaskemaskinerne. 

Uffe Witt nævnte, at det nye system med elektronisk registrering kan give 
meget præcise og detaljerede oplysninger om forbrugstidspunkter og 
kapacitetsudnyttelse, hvilket det nuværende system ikke kan. Hvis den 
elektroniske registrering viser en for høj belastning af kapaciteten, bør der 
være mulighed for efterfølgende at anskaffe flere maskiner. Dette bør der 
tages højde for ved renoveringen. 

Anita Sørensen fremlagde på overhead et forslag til en anden 
mask:infordeling på vaskeriet, med opstilling af 16 nye maskiner for bedre at 
tage højde for maskinernes længere vasketid og opstilling af centrifuger for 
at undgå behov for vaskemaskiner alene til centrifugering. Til gengæld 
begrænses antallet af tørretumblere og investeringerne i et elektronisk 
reservationssystem droppes. Udgifterne vil stort set være de samme, som i 
vaskerigruppens forslag. · 

Biba Schwoon kunne godt støtte at der bliver anskaffet flere vaskemaskiner, 
hvis der er behov for det, men syntes ikke at det elektroniske reservations
og betalingssystem skulle droppes, fordi det har en række fordele, som bør 
være en selvfølge for et moderne fællesvaskeri. Hvis forslaget om et lån på 1 
mio. kr. vedtages, bliver det muligt at realisere et projekt både med et 
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elektronisk system og nogfe flere maskiner. Anita svared~t hun ikke havde 
noget specielt mod et ele.lm"oqisl<: reservationssystem, selv vm hun syntes, at 
det egentlig bunle v~re formuleret som et selvstændig forslag, fordi det kan 
ændre meget på beboernes vaskevaner: Jens Ellesøe Olsen og Lars Messell 
anbefalede at vaskerigruppens forslag fortsat lægges til grund, men at 
indretningen bliver mere fleksibelt, så der bliver mulighed for at opstille 
flere maskiner, hvis behovet viser sig, og evt. også at der opstilles 1-2 
centrifuger og nogle færre tørretumblere. 

Inden pausen skitserede Biba Schwoon den forventede tidsplan. Umiddelbart 
efter en vedtagelse i aften kan sagen sendes til V A, som sender den videre til 
kommunen, der forhåbentlig kan nå, at færdigbehandle sagen inden 
sommerferien. I sommermånederne kan projektet sendes i udbud og 
tilbudene kan behandles. Selve byggeperioden vil tage en måned, hvor 
vaskeriet vil være helt lukket. Nævnet vil spørge Hyldespjældet, om 
Galgebakkens beboere kan få lov til at bruge deres vaskeri, mens 
Galgebakkens vaskeri er lukket. 

,")~1 

Efter pausen lagde dirigenten op til afstemning om de to forslag. Men Stig 
Larsen bemærkede til proceduren, at der på dagsordenen kun var anført et 
beslutningspunkt vedr. en lånoptagelse på I mio. til bygnings-renovering, og 
ikke en beslutning om antal maskiner mv. I samråd med dirigenten undlod 
Anita derefter, at sætte sit forslag til afstemning, forudsat at aftenens 
indvendinger og forslag føres til referat og indgår i grundlaget for 
vaskerigruppens videre arbejde. 

Der var herefter et klart flertal for nævnets forslag om optagelse af et lån på 
I mio. kr. til renovering af vaskeriet. 

Overdragelse af kloakledninger til kommunen (pkt.6) 
Stig Larsen og Uffe Witt talte imod forslaget, i det de ikke troede på, at der 
ikke var økonomi forbundet med overdragelse af stikledningerne til ,'"") . 
kommunen. Benny Klausen mente, at mistanken var ubegrundet. Kommunen 
ønsker blot at overtage stikledningerne for at få bedre muligheder for at sikre 
veclligeholdelsen ud fra miljømæssige hensyn. Jon Sandreid supplerede med, 
at ud fra hans generelle kendskab til problemstillingen fra sit arbejde i 
miljøforvaltningen, så drejer den sig om, at privat ejede stikledninger mange 
stedet bliver misligholdt, hvilket giver miljøproblemer med nedsivende 
spildevand. V ed en kommunal overtagelse vil vedligeholdelsen af 
stikledningerne kunne finansieres over ·kloakafgiften. Uffe Witt mente, at der 
ligger et problem i, at kommunen kan opsige aftalen på et tidspunkt, hvor 
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nogle boligområder været med til at finansiere andre boligområders 
kloakrenovering, men uden at have fået sine egne kloakker renoveret via den 
fælles kloakafgift. I øvrigt har kommunen mulighed for at løse private 
kloakproblemer ved at pålægge ejerne at foretage en renovering. 
Forslaget blev vedtaget med 4 stemmer imod. 

Bemyndigelse til V A om fælles indkøb af el (pkt. 7) 
Jens Ellesøe Olsen præciserede, at forslaget kun vedrører afdelingernes 
fælles elforbrug; gadelamper, beboerhuse, vaskeri og lignende, og ikke de 
private boligers elforbrug. 
Forslaget blev vedtaget uden· yderligere bemærkninger. 

Eventuelt (pkt. 8) 
-Anita Sørensen gjorde opmærksom på, at informationen i forbindelse med 
etablering af netværksstik i boligerne var uklar. Biba svarede, at også andre 
beboere har meldt om dette, og V A er blevet bedt om, at lave en mere 
fyldestgørende og præcis beskrivelse i de varsler, som endnu ikke-er blevet 
uddelt. 
- Aage Nissen spurgte om, hvorfor netværkskablerne ikke er blevet rørført, 
som beskrevet i projektforslaget, som blev vedtaget ved urafstemning. Biba 
Schwoon svarede, at problemstillingen er blevet diskuteret i nævnet, som 
har taget til efterretning, at V A, af økonomiske grunde og efter råd fra 
rådgiveren, har accepteret den valgte metode for kabelføring. Stig Larsen 
bemærkede, at det er en væsentlig pointe, at noget som er vedtaget ved en 
urafstemning, efterfølgende ryger ud. 
- Aage Nissen spurgte til, hvordan det går med behandlingen af 
indeklimaundersøgelsen, som blev foretaget for 2 år siden. Biba Schwoon 
svarede, at en gruppe i nævnet arbejder med opgaven, men mangler tid til at 
få færdiggjort arbejdet. Så snart et resultat foreligger, vil det blive forelagt 
for et beboermøde. I øvrigt er V A i gang med en undersøgelse af 
fugtproblemer, som nævnet vil koble sig på. 

21. maj 2003 

Referent: Dirigent." 
StenHansen Lars Steinov 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken · 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Regnskabs-beboermøde 
med nævnsvalg, valg til beboerhusets forretningsudvalg, m.m. 

tirsdag den 22. april 2003, kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden 
1) Valg af dirigenter. 
2) Valg af referent. 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsordenen, dagsordenen og tidsrammer for mødet 

5) Beboerhusets forretningsudvalg 
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning 
b) Godkendelse af beboerhusets regnskab 
c) Valg til forretningsudvalget 

6) Godkendelse af nævnets beretning 

7) Godkendelse af årsregnskab 2002 
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2002 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene 
c) Afstemning om regnskab 2002. 

8) Valg af medlemmer til beboernævnet 
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand 
b) Valg til beboernævnet 
c) Valg af suppleanter til beboernævnet 

9) Behandling af indkomne forslag 

10) V As kommende generalforsamling den 14. maj 2003 

11) Valg af intern revisor 

12) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe 

13) Evt. 

Enhver adgangsberettiget beboer kan indtil 14 dage før få optaget punkter på dagsordenen. 
Sidste frist for indlevering af forslag er tirsdag den 8. april. 
MEN pga. påskeferien opfordrer nævnet til, at forslag indleveres senest fredag den 4. april. 

Materiale til regnskabs-beboermødet bliver husstandsomdelt senest en uge før mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VA), ægtefæller og hermed ligestillede. 

Mødeindkaldelse og dagsorden er husstandsomdelt i weekenden den 15.-16. marts 2003 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 

Opførelse af nyt beboerhus 

Mandag den 14. april kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Opførelse af nyt beboerhus 
a) Præsentation1af forslag til landskabsplan for tor,v~pladsen omkring det nye hus 
b) Fremlæggelse af resultatet af licitationen 
c) Orientering om økonomien for beboerhus og landskabsplan: 

- opsagte lån i forbindelse med salget af institutionerne, den deraf følgende 
økonomiske lettelse-og optagelse.af nye lån til byggeriet 

d) Nævnets og beboerhusgruppens forslag til gennemførelse af byggeriet 
e) Debat 
t) Beslutning 

6) Det videre forløb 
- Tidsplan for udflytning af det gamle hus og ibrugtagning af det nye hus 

7) Forelæggelse af de planlagte detaljer omkring tagløsningen på 
affalds-øerne 

8) Eventuelt. 

Yderligere materiale til emnet husstan.~somdeles en uge før mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de,for legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

(rnø,peindkaldelsen er husstandsomdelt den 29,-30, marts 2003) 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Materiale til: 
Beboermøde om opførelse af nyt beboerhus 
mandag den 14. april kl. 1930 i Beboerhuset. 

Oversigt over materialet: 

side 2: Oplæg fra nævnet og beboerhusgruppen 
side 3: Notat fra V A om licitationsresultatet 
side 5: Oversigt over fordyrende forbedringer fra arkitekt Dorte Mandrup 
Side 6: Notat fra V A om økonomi i forbindelse med salg af beboerhuset 
Bilag: Oversigstegning af det nye beboerhus og torvet 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Opførelse af nyt beboerhus 
a) Præsentation af forslag til landskabsplan for torvepladsen omkring det nye hus 
b) Fremlæggelse af resultatet af licitationen 
c) Orientering om økonomien for beboerhus og landskabsplan: 

- opsagte lån i forbindelse med salget af institutionerne, den deraf følgende 
økonomiske lettelse og optagelse af nye lån til byggeriet 

d) Nævnets og beboerhusgruppens forslag til gennemførelse af byggeriet 
e) Debat 
t) Beslutning 

6) Det videre forløb 
- Tidsplan for udflytning af det gamle hus og ibrugtagning af det nye hus 

7) Forelæggelse af de planlagte detaljer omkring tagløsningen på affalds-øerne 

8) Eventuelt. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 
stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. 
beboere, der har huslejekontrakt med VA), ægtefæller og hermed ligestillede. 

Materiale til beboermøde den 14. april 2003 om opførelse af nyt beboerhus Side I a/6 



VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 

NOTAT 

Afd. 9, Galgebakken 

Beboermøde mandag den 14/4.2003 
Pkt. 5 Opførelse af nyt beboerhus - økonomi 

Licitationsresultat 

4/4 2003 
jr/ 

Tilbud er indhentet i begrænset licitation med deltagelse af 5 entreprenører. Licitation er afholdt den 
12/3 2003, alle 5 afgav tilbud. 

Laveste tilbud blev afgivet af N. H. Hansen & Søn A/S. 

På grundlag aflaveste tilbud kan der opstilles et revideret anlægsbudget som følger, specificeret i 
hovedgrupper: 

Grundudgifter 
Tilslutning, fjernvarme 

Håndværkerudgifter 
Entreprisesum, beboerhus 
Afsat, uforudseelige udgifter 
Inventar og sejldug, afsat 
Landskabsarb. "lille plan" 

Teknikerudgifter 
Landinspektør og geoteknik 
Arkitekthonorar, program og forslag 
Totalrådgiverhonorar, projekt, 
byggeledelse og tilsyn 
Tryk af tegninger 

Øvrige omkostninger 

3.980.000 kr. 
200.000 kr. 
250.000kr. 
625.000 kr. 

25.000 kr. 
62.500 kr. 

630.000 kr. 
10.000kr. 

Byggelånsrenter og finansieringsomk. 250.000 kr. 
Revision og forsikring 20.000 kr. 
Byggetilladelse 5.000 kr. 
Byggesagshonorar 136.000 kr. 

Samlet anlægsudgift 

9.000 kr. 

5.055.000 kr. 

727.500 kr. 

411.000 kr. 

6.202.500 kr. 

Tidligere har beboerne været forelagt et forventet budget på 4.200.000 kr. Den væsentlige 
merudgift skyldes en kombination af, at der i projektet er indbygget flere m2

, en række forbedringer 
med henblik på bedre funktionalitet og opnåelse af lavere drifts- og vedligeholdelsesudgifter samt, 

Materiale til beboerfuøde den 14.- april 2003 om opførelse af nyt beboerhus Side3 a/6 



DORTE MANDRUP ARKITEKTER ApS ARKITEKTER MAA PAR · 

Galgebakken Nyt Beboerhus 

Fordyrende forbedringer 

Oprindeligt budget håndværkerudgifter excl. moms, excl.uforudseete 5% 

Udvidelse af byggeprogram 30 m2 . 30 x 13. 000 
ændring af materialevalg fra limtræ til galvaniseret stål 
Bærende vanger limtræ, tilbud 150.000 
Bærende vanger galvaniseret stål, tilbud 228.248 
fordyrelse 
Resterende hovedkonstruktion limtræ og Kerto, estimeret 180.000 
Resterende hovedkonstruktion, stål 313.362 
fordyrelse 
facadevæg m.beklædning træ 148.000 
facadevæg m. beklædning galvaniseret stål 193.654 
fordyrelse 
Akustisk regulering, branddug 
Ovenlys med mekanisk åbning for naturlig ventilation, og lydsluse 
Ekstra toilet i værkstedsafdeling 
Rengøringsrum estimeret 
Gulwarme merudgift 
mobilbar, musikniche, overskabe 

I alt 
uforudseete udgifter 5 % 
·1 alt 

Besparelse på drift og vedligehold over 20 år 
v. valg af galvaniseret stålkonstruktion og udvendig galv. beklædning 

Limtræskonstruktion og træbeklædning oliebehandling: 
80 mandetimer, materialer, transport, mandskabsvogn. Årligt 

20 år drift og vedligehold trækonstruktion, ikke nutidsværdi 

ST.KONGENSGADE 66, 1 1264 KBH.K 
TLF 33937350 FAX 33935360 

Materiale til bebeerm:tde den 14. ·aprif'Z603 oDJopførelse af nyt beboerhus 

25.03.03 

1.954.150 

390.000 

78.248 

133.362 

45.654 
70.603 
86.975 

191.000 
25.000 
33.000 
42.613 

3.050.605 
152.530 

3.203.135 

45.000 

900.000 
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,,,;_ Referat fra beboermøde den 22. april, 2003 om: 

Opførelse af nyt beboerhus 
- og årsregnskab 2002 m.v. 

- --! 

Ud over behandlingen af de faste emner for et regnskabsbeboermøde, var 
beboermødet indkaldt for at træffe beslutning om opførelse af nyt beboerhus. 
(Behandlingen af dette emne blev dog ved mødets start ændret til kun at 

· være en orientering, jf nf i referatet). Materialet til mødets emner var 
uddelt i to omgange: Materialet til beboerhusemnet var husstandsomdelt 
allerede den 5-6. april, da beboermødet om nyt.beboerhus oprindeligt var 
indkaldt til den 14. april. Materialet til de ordin(,l!re regnskabsbeboermøde
emner blev husstandsomdelt den 12-13. april, og der blev heri henvist til det 
tidligere omdelte materiale vedr. nyt beboerhus. Til mødet blev der uddelt Q, 
212 stemmesedler, hvilket svarer til, at 106 husstande eller ca. 15, 2% af -
samtlige var repræsenteret. Jesper Rasmussen fra VAs byggesektion og Ole 
Clausen fra VAs økonomiafdeling deltog i. mødet. 

1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen blev valgt til 
med-dirigent. 
2) Sten Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 
3) Jytte Jørgensen, Lars Messen og Benny Klausen blev valgt til 
stemmeudvalg. 
4a) Godkendelse af forretningsorden: Den vanlige forretningsorden blev 
godkendt. · 
4b) Godkendelse af dagsordenen: 
Jens Ellesøe Olsen fra nævnet, foreslog at beboerhus-punktet (pkt.5) blev 
reduceret til et orienteringspunkt, og at beboerhus-beslutningen (5. l .f) og 
den videre beboerhusplanlægning (5.2) blev udskudt til et senere møde. 
Endvidere foreslog Jens at punktet vedrørende affaldsøer (5.3) udgik. Jens 
begrundede årsagen til ændringerne: Nævnet er ikke helt enig i den oversigt, 
som blev udsendt, og kan ikke til mødet aften fremlægget et grundlag for at 1:1 
træffe en økonomisk holdbar beslutning om beboerhusprojektet, selv om 
licitationsresultatet ligger k1ait, fordi Finanstilsynet stadig ikke har tilsendt 
beregningerne vedrørende konsekvenserne for rentesikringen. Nævnet me-
ner, at beslutningen om opførelse af nyt beboerhus må udskydes, indtil der 
foreligger et svar fra Finanstilsynet. Vedr. affaldsøerne, så er der kommet en 
del indsigelser til kommunen, efter at den har sendt projektet til høring. 
Kommunalbestyrelsen skal nu træffe en beslutning vedr. dispensation for 
lokalplanen, og inden denne beslutning er truffet, er der ikke gnmd til at tage 
emnet op på et beboermøde. 
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Inger Wilk:Cl..._.__ 'ævede, at der i aften bliver truffet en beslutning om, at be-
, slutningen om opførelsen af nyt beboerhus skal til urafstemning. Hun har 

sammen med en gruppe andre beboere indsamlet 300 underskrifter fra ca. 
1/3 af Galgebakkens husstande med krav om urafstemning. Hvis der ikke 
bliver truffet en beslutning om urafstemning i aften, vil underskrifterne blive 
sendt til kommunen. Jens Ellesøe Olsen svarede, at nævnet intet har imod en 
urafstemning, men kun beboermødet kan beslutte, om der skal afholdes uraf
stemning. Benny Klausen foreslog at udsætte spørgsmålet om urafstemning, 
fordi det er uklart, hvad et nej til et beboerhusprojekt skal indebære. Stig 
Larsen sagde, at det drejer sig om en principbeslutning om afgørelse ved 
urafstemning, uanset hvordan det præcise forslag vedr. nyt beboerhus måtte 
blive. 

Dirigenten foreslog, at hun til afslutningen af aftenens beboerhus
orienterings-punkt nedskrev et beslutningsforslag, der pålægger nævnet, at 
formulere et urafstemningstema til et kommende beboermøde. Beboermødet 
tilsluttede sig dirigentens forslag og at de nævnte punkter blev trukket ud af 
mødets dagsorden. 

Orientering om opførelse af nyt beboerhus (pkt.5) 

Der blev stillet en del spørgsmål til 
beboerhus-projektets konstruktion og 
materialevalg, især med henblik på 
hensigtsmæssigheden i forhold til 
støjgener ·og ventilation: 

Vibeke Hansen ville gerne vide, om 
der er rigtigt, at der kun bliver pro
jekteret med og afsat penge til natur
lig ventilation i festlokalet og værk
stedet. Inger Wilk:en mente, at natur
lig ventilation også må omfatte åb
ning af vinduer, og at åbne vinduer 
vil give støjgener for de omkring
boende ved festarrangementer og 
ved mask:instøj fra værkstedet. 
Jesper Rasmussen oplyste, at det er 
korrekt, at der alene er projekteret 
med naturlig ventilation i det nye 
beboerhus, hvilket vil sige at udluft-

ning skal ske via ventilationsskakter 
med naturligt aftræk (skorstensvirk
ning). Naturlig ventilation er valgt i 
stedet for mekanisk. ventilation, fordi 
det nedbringer omkostningerne til 
anlæg, drift og vedligeholdelse, og 
endvidere er naturlig ventilation en 
trend inden for byggeriet. Jesper 
Rasmussen sagde endvidere, at der 
intet er i projektet, som kan begrun
de, at de støjgener, som det nye hus 
måtte medføre, bliver mere alvorlige, 
end hvad der er velkendt fra det ek
sisterende store beboerhus. I øvrigt 
opfylder projektet selvfølgelig kra
vene i bygningsreglementet. Benny 
Klausen supplerede med, at naturlig 
ventilation er en del af det man kal
der økologiske byggeri, og det kan 
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~ses i projektet, hvordan naturlig ven
tilation og lydisolering i relation 
hertil er indarbejdet. 

Vibeke Hansen beklagede, at det 
ikke har været muligt at forelægge 
nogle plancher til aftenens møde, 
hvoraf det bl.a fremgår, hvor mange 
og hvor store vinduer, der kan åbnes. 
Ud fra erfaringerne.fra det lille be
boerhus, mente Vibeke ikke, at na
turlig ventilation vil være tilstrække
lig. I den gamle pub er det nødven
digt både at bruge det mekaniske 
ventilationssystem og at åbne vin
duer og døre, når 40 mennesker hol
der fest, bl.a pga. cigaretrygning, og 
i træ-værkstedet er mekanisk udsug
ning nødvendig pga. slibestøv. 
Vibeke mente endvidere, at det er et 
krav fra Arbejdstilsynet, at der på 
værksteder med slibestøv, skal være 
mekanisk udsugning, og bad om at 
få undersøgt myndighedernes krav til 
værkstedsudsugning og at få resul
tatet forelagt til næste møde om nyt 
beboerhus. 

Stig Larsen gav udtryk for, at det er 
et problem, at der forelægges et 
projekt til orientering, der indeholder 
mange ændringer i forhold til tidli
gere, mht. materialevalg feks. et 
jerngulv, og at det er ikke muligt at 
få det ændrede projekt at se. 

. Biba Schwoon svarede, at der ikke -
som Stig siger - er en masse ukendte 
ændringer i projektet. Ændringerne i 
·materialevalg er blevet forelagt og 
vedtaget på et tidligere beboermøde. 

Kun på et punkt~ beboerhusgrup
pen og nævnet m'- Jaget yderligere 
ændringer i projektets materialevalg. 
Det drejer sig om et økonomisk: me
get fordelagtigt og arkitektonisk 
spændende tilbud om en gulvbelæg
~ af metal, som tidligere har væ
ret anvendt ved en udstilling i 
Nationalmuseet. Men projektforsla
get bliver tilrettelagt, så beboermø
det i stedet kan vælge et trægulv, 
hvis dette foretrækkes. Biba fore-
slog, at yderligere spørgsmål venter Q 
til beboermødet, hvor projektforsla-
get bliver fremlagt og detaljeret gen
nemgået. 

Kirsten Lauritsen udtrykte undren -
over, at det altid bliver dyrere, og 
aldrig billigere, når der skal laves 
noget på Galgebakken. Ikke bare 
beboerhuse, men også feks. vaske
riet. Det er godt, at der bliver lavet 
noget ordentligt, men - sammenholdt 
med de manglende 41, 1 mio. kr. i 
langtidsbudgettet ~ så er spørgsmålet, 
om vi efterhånden har råd til at bo 
her. 

Resultatet af licitationen 
V As byggeche( Jesper Rasmussen ~ 
orienterede: Det husstandsomdelte · ;, 
materiale indeholder et notat fra VA 
med et specificeret anlægsbudget 
opstillet på grundlag .af licitations
resultatet, og et notat fra arkitekten, 
Dorte Mandrup,_hvori der redegøres 
for årsagerne til fordyrelsen. Pro-
jektet er sendt i licitation i overens
stemmelse med de trufue beboermø-

- GALGEBAKKEPOSTEN 

debeslutninge(.~efter aftale med 
nævnet. HN Hansen og Søn vandt 
med det billigste tilbud, og den 
samlede anlægsudgift ender på 6,2 
mio. kr. Dvs. 2 mio. kr. højere end 
det projekt, som tidligere har været 
forelagt. 

Jesper Rasmussen nævnte at fordy
relsen var forårsaget af en kombina
tion af udvidelser og tilførsel af eks
tra faciliteter (den hele halvdel) og 

0 en klar underbudgettering fra arki-
. tektens side (den anden halvdel). 
Arkitekten har i det husstandsom
delte not.at specificeret årsagerne til 
fordyrelsen. Nogle af punkterne er: 
Husets areal er blevet lidt større. Ud 
fra et arkitektonisk og driftsøkono
misk sigte er valgt ståldragere i ste
det foilimtræskonstrukti.oner. Be
klædningskonstruktioner er ændret 
til en bedre og dyrere kvalitet. Der er 
endvidere en meget stor ekstraudgift 
på 191. 000 kr. til et ekstra toilet i 
værkstedsafdelingen. Årsagen til det 
· udsædvanligt dyre toilet ligger i 
bygningens todelte konstruktion, 
med to bygninger forbundet af en 
terrasse, der opføres over på Køben-

r--,., havns vandsynings hovedledning. 
Hovedvandledningen medfører nogle 
meget voldsomme tekniske. bindin
ger, som skal respekteres, når der 
bygges, og for værkst.edsafdelingens 
toilet har det betydet meget dyre 
kloakudgift.er. Det ekstra toilet og 
den store kloakudgift var ikke med i 
det første projektforslag. 

Henrik Nordfålk. undrede sig over 
ekstraudgifterne, som er kommet på i 
løbet af projekteringen, fordi man 
vidste jo i forvejen, at der skulle 
opføres den særlige konstruktion hen 
over hoved.vandledningen, og at der i 
den ene bygning skulle være en ar-
. bejdsplads, hvortil der hører et toilet. 
Det må skyldes manglende foflldse
enhed fra arkitektens side. 

Benny Klausen kommenterede årsa
gerne til prisstigningen ved at rede-

. gøre for forløbet i beboerhusudvalg
et: Fra starten var oplægget til arki
tekten, at erstatningsbyggeriet skulle 
opføres til den lavest mulige kva
dratmeterpris, og det blev i hvert fuld 
ikke specifikt sagt, at der skulle være 
et ekstra toilet i det nye byggeri. I 
udvalgets diskussioner blev det gan
ske vist også fremført, at det ikke 
kunne lade sig gøre at opføre et er
statningshryggeri af tilsvarende stør
relse for den forventede rådigheds
sum, fordi de kvadratmetre, som 
skulle erstattes lå i en bygning, der 
var opført efter billige konstrukti
onsmetoder, som det i dag ikke. er 
tilladt at anvende. Det viste sig da 
også, at forestillingen om den meget 
lave kalkulationspris pr. m2 ikke 
kunne opretholdes, hvis vi ville have 
et byggeri, som bare var rimeligt. Så 
kalkulationsprisen pr. m2 blev juste
ret noget op. Dertil kom så placerin
gen over hovedvandledningen, som 
gjorde, at der skulle bygges to huse, 
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hvilket også gjorde prisen en anelse 
højere: 

Orientering om økonomien for 
beboerhus og landskabsplan: 
Jesper Rasmussen indledte med at 
sige, at selve finansieringsmåden for 
byggeprojektet er den samme som 
hidtil: Lånefinansiering ved 30-årige 
realkreditlån. Forskellen ligger alene 
i, at den årlige ydelse nu er beregnet 
til 449.000 kr. 

Herefter overtog Ole Clausen fra VA 
økonomiafdeling: Beboerhuset blev 
solgt til Albertslund kommunen den 
1. oktober 2001, så nogle vil måske 
undre sig over, atVA endnu ikke har 
faet bedre styr på de økonomiske 
konsekvenser af salget. Men salgs
processen har været ganske indvik
let, og har impliceret mange instan
ser, som ikke alle har været lige hur
tige. Skødet er først kommet på 
plads i slutningen af år 2002, så VA 
kunne først indbetale ekstraordinære 
afdrag på lån i oktober måned. Et lån 
er helt indfriet, og der er foretaget et 
meget stort ekstraordinært afdrag på 
et andet lån, som bliver fuldt indfriet 
i marts måned. Finansstyrelsen 
havde sagt, at VA -ville få de ende
lige beregninger af ændringerne i 
Galgebakkens rentesikring til bebo
ermødet den 14. april, men sådan 
blev ·det ikke, og denne beregning er 
V A ikke i stand til selv at foretage. 
Senest har Finansstyrelsen lovet, at 
V A skulle modtage svar i løbet af 
indeværende uge. Med forbehold for 

Finansstyrelsens.-· . .mglende afgø
relse, ser det imidlertid ud til, at 
økonomien er blevet bedre som følge 
af salget. Bl.a. har Landsbyggefon
den den 9; december meddelt frita
gelse for in~er til Lands
dispositionsfonden efter indfrielse af 
lånene. Ellers er det normalt sådan, 
at beboerne i almene boliger skal 
fortsætte med at betale ydelser på 
lånet i al evighed. Det er ikke· som 
ved private boliger, at boligudgiften 
falder, når lånene er betalt ud. 0 
Benny Klausen gjorde opmærlcsom 
på, at den husstandsomdelte opstil
ling af de økonomiske lettelser fra 
VA viser en årlig besparelse på 
knapt 1 mio. kr. Hvis besparelsen 
alene skulle bruges til beboerhus
byggeri, så ville der være råd til to 
beboerhuse. Det har aldrig været 
meningen, men alligevel; hvis disse 
tal for besparelsen havde foreligget 
fra starten, så ville debatten om nyt 
beboerhus på Galgebakken have 
været væsentlig anderledes. Hertil 
bemærkede Stig Larsen, at Benny 
udtaler sig på baggrund af nogle tal, 
som vi lige har faet at vide, at vi ikke 
kan regne med. Stig spurgte Ole t') 
Clausen, om Landsbyggefondens 
fritagelse for indbetalinger indebæ-
rer, at-Galgebakken kan vælge at 
bruge pengene til andet end.til opfø
relse af et nyt beboerhus, f.eks. til en 
forbedring af økonomien ved at 
overføre hele beløbet til henlæggel
serne? Ole Clausen bekræftede, at 
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beboermødet /~tedet kan vælge 
' 1 denne muligt .... 

Beslutning vedrørende 
urafstemning 
Dirig~ havde udarbejdet en 
overhead med et beslutningsforslag 
vedrørende urafstemning, med føl
gende ordlyd: . 

Urafderooiog om nyt beboerhus 
Beboermødet pålægger beboer
nævnet at udarbejde et afstem
ningstema om et nyt beboerhus. 
Forslaget fremlægges pi det 
beboermøde, hvor det endelige 
forslag til nyt beboerhus 
fremlægges. 

Forslaget blev vedtaget med stort 
flertal. 

Beboermødet gik herefter over til, 
at behandle punkterne til 
regnskabsbeboermødet. 

iiBai 

Det ordinære regnskabsbeboermøde 
Beboerhusets forretnings
udvalg (pkt.6) 
Beretningen: Knud Hansen aflagde 
mundtlige beretning: Til de traditio
nelle spisehusene onsdag og fredag, 
som har været afholdt gennem hele 
året, har der deltaget ca. 60 personer 
i gennemsnit, og omsætningen har 
været lidt større end sidste år. Årets 
traditionelle fester, julearrangement, 
majfest, skt. Hans m.fl. har været 
afholdt. Som~ med mange 
mennesker og meget hygge. Beboer
huset prøver også, at inddrage 
Galgebakkens unge i aktivitet:erne. 

Beboerhuset regnskab: 
Beboerhusets regnskab foreligger, og 
interesserede kan få et eksemplar. 
Regnskabet er godkendt af både 
beboerhusets egen revisor og V As 
revisor. I år er der et lille underskud, 
til forskel fra året før, hvor der var et 
lille overskud. Der er stadigvæk en 
kassebeholdning på ca. 30.000 kr. 
efter at årets underskud på 3.500 kr. 
er dækket ind. Henrik Nordfalk 
bemærkede, at han godt kunne have 
tænkt sig, at der til 
regnskabsfremlæggelsen også havde 
været en overhead med et par rele
vante talkolonner. Dette gav Knud 
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ham helt ret i, og overrakte ham i 
stedet et eksemplar af regnskabet_ 

Beretningen og regnskabet blev 
godkendt. 

Valg til fo"etningsudvalget: 
Preben Iversen, Dorte Brink, Ole 
Skov Larsen, Birgit Korfitsen, Jan 
Olsen, Brita Rindom, Dianna Rind 
og Knud Hansen genopstillede alle -
og blev alle genvalgt. 

Nævnets beretning (pkt. 7) 
Biba Schwoon supplerede den 
skriftlige beretning: Det har været et 
arbejdsomt år, og nævnet synes, at 
det har bestræbt sig på at holde igen 
på udgifterne. V edtørende Kirstens 
bemærkning om fordyrelse af vaske
riet, så er det vigtigt, at fordyrelsen 
ikke skyldes udskiftningen af maski
nerne, men behovet for at renovere 
bygningen, og dette er der ikke ble
vet henlagt penge til. Derfor vedtog 
et beboermøde, at udvide projektet 
med en renovering af huset. Denne, 
og alle andre økonomiske beslutnin
ger, bliver taget på beboermøder. 
Det gælder også beslu1Dingeme om 
beboerhusprojektet, som Stig Larsen 
i Albertslund Posten. mener der ikke 
har været har været beboermø4er 
om. Derfor har ~et fremstillet en 
oversigt, der viser at der faktisk har 
været beboennøder og beslu1Dinger 
om sagen. 

Aage Nissen ville gerne spørge om, 
tivotfut kablertie til ttetværksprojek
M ilcke er nedlagt i jcittl, som det 

blev besluttet ved ~~l'stemningen. · 
Biba Schwoon svarede, at hun vil 
anmode VA om, at give Aage en
skriftlig redegørelse om baggrunden 
for beslutningen om ikke at rørføre 
kablerne. 

~godkendtemødet nævnets 
beretning. 

Godkendelse af 
årsregnskab 2002 (pkt.8) 

Fremlæggelse og diskussion af 
årsregnskabet (8.a) 
. Ole Clausen fia VA fremlagde 
årsregnskabet: 
Med en omsætning på 44 mio. kr. og 
et underskuddet på 133.000 kr., må 
det siges, at regnskabet er i balance. 
Ole Clausen gennemgjk de konti, 
hvor der er afvigelser i 1ht. budget
forventningerne. Bl.a.: n~kapital
udgifteme har en merudgift på ca. 
287.000 kr., hvilket hænger sammen 
med, at indfrielsen af lån fia beboer
hussalget først kunne starte i oktober 
måned. Men det betyder så, at den 
kommende besparelser bliver noget 
større, fordi vi har kunnet indfri to 
lån noget hurtigere. Der er vandbe
sparelse på 331.000 kr. både som 
følge af faldende forbrug og en min
dre ~riser. På renovationen er 
der også en væsentlig besparelse på 
ca. 175.000 kr. primært pga. lavere 
takster end forventet. F Qrsikringerne 
er blevet væsentlig dyrere end for
ventet, 11.000 kr., men stigningen 
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ville have end...-/~rre, hvis vi ikke 
havde skiftet ·forsikringsselskab. 

Henlæggelserne: Her er det vigtigt at 
sikre, at der er nok midler til planlagt 
vedligeholdelse på langtidsbudgettet, 
som VA laver for en 16-årig periode, 
og her er der ikke nok henlagte 
midler, hvilket revisoren også gør 
opmæiksom på. Der skal en eller 
anden form for finansiering til. Men 

. det findes der forhåbentlig en løs-
(': ningpå . 

Ole Clausen redegjorde også for 
nogle større uafsluttede sager, bl.a.: 
En skimmelsvampesag, hvor udgif
ten pt. på 828.000 kr., men udgiften 
vil nok løbe op i ·en mio. kr., inden 
sagen er færdig. Naturlegepladserne 
med en udgift på.ca. 2,5 mio. kr., 
som vil blive finansieret af langtids
planen, når arbejderne bliver færdig
. gjort. 

Jens Ellesøe Olsen fia nævnet rede
gjorde for beboeraktivitetskontoen 
(konto 119), bl.a.: Medlemskab af 
Boligselskabernes Landsforening, 
hvor kontingentet er på 47.000 kr. 
Beboernævnets rådighedsbeløb, som 

0 bl.a. bruges til atholdelse af nævns
møder. Nævnssela:etærens løn, hvor 
der er en lille overskridelse, fordi der 
ved budgetlægningen blev glemt at 
medregne pension til det ekstra be
løb, som blev~- Løn til aktivi
tets-medarbejder, hvor der er det et 
mindreforbrug. Beboerblad, hvor der 
er en lille overskridelse,· fordi belø
bet også dækker trykning af beboer-

mødematerialer. Strædepengene, 
hvor hele beløbet ikke er brugt. 
Pensionist-klubben, som har brugt 
lidt mindre end budgetteret. Pubbens 
driftsresultat, hvor forventningen er 
over-skredet. _ 
Alt i alt er der et mindreforbrug på 
20.000 kr. på kontoen 
Der var ingen kommentarer til 
Jenses redegørelsen. 

Spørgsmål til årsregnskabet: 
Stig Larsen: I følge den husstands
omdelte redegørelse for salg af be
boerhuset, er VA i forbindelse med 
udarbejdelse af årsregnskabet blevet 
opmærksom på, at der er nedbragt 
531.000 kr. for meget. Hyor i års"." 
regnskabet kan dette ses? Og hvorfor 
vedrører omkostninger i forbindelse 
med bygningssalget Galgebakkens 
driftsregnskab? 

Ole Clausen svarede, at det kan ses i 
årsregnskabet ved anlægsaktiver 
(konto 301 ), hvor Galgebakkens 
anskaffelsessum nu er bogført med 
378.263.678 kr. efter salg af institu
tionerne. Dette tal skal sammenhol
des med beløbet for finansiering på i 
alt på 377.731.963 kr. under langfri
stet gæld (konto 408-412). Differen
cen mellem disse to tal, svarer til det 
beløb, som er omtalt i notatet. Belø
bet på 531.000 kr. stammer fia det 
indskud, som Albertslund Kommu
nen i sin tid indbetalte for institutio
nerne til brug i den oprindelige fi
nansiering. I princippet på samme 
måde som almindelige beboerind-
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skud, der er et beløb, man skal have 
tilbage ved :fraflytningen, hvis der 
ellers ikke er misligholdelse af boli
gen. Beløb burde være fratrukket, 
inden provenuet ved salget blev 
brugt til at betale af på lån, men det 
blev overset ved en fejl. Ole Clausen 
bemærkede endvidere, at V A har 
måttet have hjælp fra revisoren til 
bogføringen af beløbene fra salgene, 
da V A nonnalt ikke beskæftiger sig 
med salg af ejendomme. VA har 
anmodet Landsbyggefonden om 
tilladelse til at afskrive den herved 
opståede underfinansiering over 5 år. 
Reelt har alt dette ikke den store 
konsekvens for Galgebakkens øko
nollll. 

Stig Larsen sagde, at det for ham så 
ser ud som om, at provenuet ved · 
bygningssalget er blevet forbedret 
med en halv mio. kroner, som reelt 
stammer fra Galgebakken. Ved
rørende den økonomiske forbedring 
ved at indfri nogle lån hurtigere end 
ellers, så drejer det sig om lån, hvor 
der kun resterer afdrag for ganske fa 
år, så den økonomiske forbedring 
bliver ikke særlig langvarig. Henrik 
Nordfalk syntes, at der manglede et 
lille papir i regnskabet, hvor der var 
redegjort for alt med hensyn til in
stitutionerne; salg, afskrivninger 
osv., så almindelige mennesker har 
mulighed for at fa et bedre overblik. 

Kirsten Lauritsen kunne godt tænke 
sig at høre noget mere om de mang
lende 41,5 mio. kr., som der ifølge 

revisoren skal tag€ øjde for inden 
for de næste 15 år. Ole Clausen sva
rede, at VA ikke har hele løsningen 
endnu, men V As bestyrelse har i 
hvert fald tilkendegivet - men dog 
ikke endeligt besluttet - at når de 
store lån udløber i år 2004, 2005 og 
2006, så vil Galgebakken slippe for, 
at skulle indbetale et beløb svarende 
til halvdelen af de hidtjdige årlige 
låneydelser til V As dispositionsfond. 
Den anden halvdel, som skal indbe-
tales til Landsbyggefonden, kan r'') 
Galgebakken dog ikke slippe for. ·· 
Disse forventede lettelser for Galge
bakken er allerede indarbejdet i 
langtidsplanen. Så noget af proble
met er løst, men problemet er ikke 
løst fuldt ud, og det er noget som 
både V As administration, afdelings
leder og nævn vil drøfte i den kom
mende tid. 

Vibeke Hansen kunne godt tænke sig 
at høre lidt mere om baggrunden for, 
hvorfor VA er så flinke, at de vil 
ltjælpe os økonomisk. Er Galgebak
kens økonomi så dårlig, at det er 
nødvendigt, eller hvad ? Biba 
Schwoon svarede, at baggrunden 
ligger i, at V As bestyrelse betragtede I'") 
ansøgningen til Landsbyggefonden · 
om opprioritering som vældigt be
rettiget. Da ansøgningen for Galge
bakken - som en af de fa afdelinger i 
VA - ikke blev imødekommet, gik 
Direktør Jan Weichardt i gang med 
at finde en anden løsning, hvormed 
Galgebakken alligevel kunne fa 
hjælp. Denne løsning har V As besty-
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relse fundet n_ 0i,lig, men den er dog 
endnu ikke besluttet endeligt. På 
spørgsmål fra Stig Larsen, præcise
rede Jens Ellesøe Olsen, at fritagel
sen for indbetaling af 1,6 mio. kr. til 
V As dispositionsfond, som nu er 
indarbejdet i langtidsplanen, og sal
get af institutionsbygningerne til 
kommunen, intet som helst har med 
hinanden at gøre. Stig Larsen 
nævnte, at trods forbedringen af 
økonomien, så mangler der stadig 
41,5 mio. kr. i langtidsbudgettet, 
som man også kan se af revisorens 
påtegning til regnskabet. 

Herefter bragte dirigenten regnska
bet til afstemning, og det blev en
stemmigt godkendt. 
Antenneregnskabet (not.e 16) blev 
ligeledes godkendt. 

Valg af medlemmer til 
beboernævnet (pkt.9) 
a) Det blev besluttet, at nævnet skal 
have 9 medlemmer, og at formanden 
vælges af nævnet. 

b) Alle 9 nævnsmedlemmer genop
stillede og blev genvalgt: 
Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' 
Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens 
Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Tore 
Ryberg, Jon Sandreid, Annette 
Schrøder og Biba Schwoon 

c) Tre af suppleanterne genopstil
lede: 

Knud Hansen, Margit Iversen og 
Lisbeth Rosenberg. Anne-Dorthe 
Gierløff nyopstillede. 
Alle blev valgt. På førstkommende 
nævnsmøde foretages lodtrækning 
om rækkefølgen 

Indkomne forslag (pkt.10) 
Der var ikke indkommet forslag. 

V As kommende General
forsamling den 14/5 (pkt.11) 
Biba Schwoon fortalt.e, at der kan 
komme dramatik på generalforsam
lingen i år, pga. utilfredsheden med 
VA især i Askerød. I aften holdes 
der beboermøde om, hvorvidt Aske
rød skal træde ud af V A: Gadekæret 
synes, at Askerød skal blive i VA og 
arbejder derfor på et mistillidsvotum 
til bestyrelsen. Jens Ellesøe Olsen og 
Birthe Y. Nielsen redegjorde for 
nævnets holdning: Det vil være me
get uheldigt, hvis en stor afdeling · 
som Askerød melder sig ud af V A, 
og nævnet har derfor i et brev til 
Askerøds og Gadekærets nævn op
fordret til, at problemerne i V A løses 
med en dialog. Nævnet vil ikke 
medvirke til et mistillidsvotum, bl.a. 
fordi det er svært at se alt.emativerne. 

Valg af intern revisor (pkt.12) 
Jens Ellesøe meddelt.e, at Leif 
Nielsen, som igennem mange år har. 
været en fortræffelig revisor, har 
meddelt, at han pga. manglende tid 
ikke ønsker at genopstille. Det har 
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ikke været muligt, at finde andre, 
som ønskede at stille op til hvervet. 
Der var heller ingen på mødet, som 
ønskede at stille op til valg som in
tern revisor. 

- Stig Larsen spu.rt3 m mulighe- ,1 <>t 

Dirigenten konkluderede, at punktet 
så må sættes på dagsordenen for 
kommende beboermøder. 

deme for at oprette en kunstfond, for 
det beløb.der ikke anvendes til stræ-
depenge i løbet af året. Ole Clausen 
oplyste, at der i vejledningen om 
drift af almene boliget (side 125) 
meget specifikt nævnes, at der ikke 
må henlægge til kunstfond og lig-
nende. 

- Vibeke Hansen spurgte til, om Valg til Albertslund Kom
munes brugergruppe (pkt.13) 
Poul Evald Hansen genopstillede 
som repræsentant, og Birthe Y. 
Nielsen som suppleant. 

nævnet har overvejet,·hvordan Gal
gebakkens eternitfacader kan blive ~ 
malet, ,så Galgebakkens udseende ',j' 

Begge blev genvalgt. 

Eventuelt (pkt.14) 
- Aage Nissen efterlyste et regnskab 
fra genbrugsgruppen - bare et lille 
et. 

Dirigent: 
Anita Sørensen. 

Bemærkning fra referenten: 

Kære læsere: 

bliver inere ensartet. Biba svarede, at 
nævnet arbejder meØ nogle fonds
ansøgninger, som både vedrører 
maling og forskønnelse af Galge
bakken på andre· måder. 

- Dirigenterne foreslog, at der blev 
opsat noget bedre lys ved dirigent
bordet. 

Referent 
Sten Hansen. 

25. maj 2003 

Mødet, som startede kl 7, bestod i realiteten af to møder, begge 
med nogle tunge emner, og der fremkom mange,komplicerede 
spørgsm" og redegørelser under vejs, så referatet har ikke 
kunne gøres kortere . 
- og så er der vist ikke mere plads på siden. 

v.h. Sten 
(PS.1 .. -..dlcn.-...... 11.pnodilllinhmill._ .. ____ ) 
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Oversigt over ·b~boermøder og_ beslutninger vedr. nyt beboerhus 
- til regnskabsbeboermødet den 22. april 2003 

1. EBM 28. februar 2001 
· Indkaldt med henblik på principbeslutning om salg af institutionsbygningerne til Albertslund kommune. 

indkaldelse omdelt 14. februar. Materiale omdelt 20. februar. 
Gæster til mødet: borgmester Finn Aaberg og V As direktør, Jan Weichardt. 
Referat i GB-posten nr. 258, april 2001. Godkendt uden bemærkninger på beboennøde 23. april. 

2. EBM 15. november 2001 
Indkaldt med henblik på indsamling af ønsker og ideer til nyt beboerhus samt orientering om økonomien. 
Indkaldelse og dagsorden i GB-posten nr. 264, omdelt 27.-28.oktober. 
Materiale med div. indkomne skitseforslag optrykt og uddelt til interesserede inden og på mødet. 
Referat i GB-posten nr. 265, december 2001. Godkendt uden bemærkninger på EBM 27. februar 2002. 

3. EBM 27. februar 2002 
Indkaldt med henblik på stillingtagen til de økonomiske rammer for projektet og for valg af arkitektfinna. 
Indkaldelse og materiale omdelt den 13. februar. 
Gæster til mødet: VAs direktør, Jan Weichardt. 
Referat (samt PS fra dirigenterne og referenten om reglerne for urafstemning) i materialesamlingen til or
dinært regnskabsbeboermøde 24. april. Referatet godkendt på dette møde uden bemærkninger. 

4. EBM 2. september 2002 
Indkaldt med henblik på fremlæggelse og stillingtagen til projekt-skitseforslag. Endvidere orientering om 
økonomien. 
Indkaldelse med dagsorden omdelt den 19. august. 
Gæster til mødet: arkitekt Dorte Mandrup og VAs direktør, Jan Weichardt. 
Referat incl. forelagte og godkendte skitsetegninger i GB-posten nr. 274, november 2002. 
Referatet godkendt på EBM 28. november uden bemærkninger. 

5. Ordinært budgetbeboermøde 17. september 2002 · 
Pkt. 7: Nyt beboerhus og økonomi. 
Beslutning: Forslaget med tillægslån på 1+1 mill. kr. blev vedtaget til erstatningsbyggeri på 210 + 6 kva
dratmeter og renovering af den omgivende plads samt indkøb af nye møbler. - Dirigenten præciserede, at 
det var en beslutning om de økonomiske rammer, og at beslutning om optagelse af lån skal tages, når den 
endelige økonomi er kendt efter licitation. 
Indkaldelse omdelt 10. september. 
Referat i GB-posten 274, november 2002. Godkendt på EBM 28. november uden bemærkninger. 

6. EBM 28. november 2002 
Mødets hovedpunkt var beslutning_ om affalds-øer, men drøftelse af materialer til det nye beboerhus var og
så på mødets dagsorden. 
Indkaldelse med angivelse af emnet på dagsordenen omdelt den 14. november. 
Materiale med angivelse af emnet på dagsordenen omdelt den 21. november. 
Gæster til mødet: arkitekt Dorte Mandrup og VAs byggechef, 
Jesper Rasmussen. 
Referat fra mødet i GB-posten nr. 277, februar 2003. 

V As bestyrelse har godkendt byggeriet med tilhørende låneramme. 
Kommunalbestyrelsen har på mødet i marts 2003 - efter gennemført nabohøring - godkendt placering af og projekt 
til byggeriet med dispensation fra oprindelig byplanvedtægt. Dispensation for placering over hovedvandledning tidli
gere givet af Københavns Vandforsyning. 

7. EBM 14. april 2002 
Indkaldt med 14 dages frist til beslutning om bygning af beboerhuset med byggesum og optagelse af lån 
efter resultat af licitation 12.03.03. Forventet resultat af Finansstyrelsens beregning og afgørelse af rente
sikringsspørgsmålet udeblevet, men lovet til første uge af april. Mødet derfor flyttet til ordinært regn
skabs beboermøde den 22. april 2003, der er indkaldt med 4 ugers varsel. 
Ændringen omdelt 8.-9. april 2003 

8. Regnskabsbeboermøde 22. april 2003. 
Trods løfter foreligger resultatet fra Finansstyrelsen stadig ikke. Punkt 5 om beboerhus ændres derfor til et 
orienteringspunkt. 

EBM = ekstraordinærrt beboermøde. Indkaldelsesvarsel 14 dage. Hvis muligt omdeles yderligere mødemateriale senest en 
uge før mødet. 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 

Affaldsøer 
Vaskeri 

Tirsdag den 2. september, kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 
5) Godkendelse af referater*> fra: 

• Beboennødet den 28/11.02 om affaldsøer (bragt i GB Posten nr. 277, februar 2003) 
• Beboennødet den 25/3.03 om vaskeri (bragt i GB Posten nr. 281, juni 2003) 
• Regnskabsbeboennødet den 22/4.03 (bragt i GB Posten nr. 281, juni 2003) 

6) Affaldsøer 
a) Præsentation af tagplader med tryk til affalds-ø-bygninger 
b) Forelæggelse og diskussion af licitationsresultat sammenholdt med kommunens 

overslag over besparelsen i forhold til henteordningen 
c) Godkendelse af den samlede affalds-ø-økonomi 
d) Diskussion og godkendelse af grundlag for fremtidig parkeringsplan med retablering 

efter byggeperioden af det af kommunen krævede antal pladser, eller alternativt flere 
pladser 

7) Vaskeri 
a) Forelæggelse af plan for indretning af nyt vaskeri 
b) Godkendelse af økonomi efter licitationsresultatet 
c) Tidsplan 
d) Plan for vaskemuligheder i byggeperioden 

8) Evt. 

,.,) Ekstra eksemplarer af beboermøde-referaterne kan f'as ved henvendelse til nævnskontoret. 

Materiale til beboermødets emner husstandsomdeles en uge før mødet. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

(beboennøde-indkaldelsen er husstandsomdelt den 26. august 2003) 

For indkaldelse til budget-beboermøde den 24. september: VEND! 



;: 

Referat fra beboermøde om affaldsøer og vaskeri 
Tirsdag den 2. september 2003 i Galgebakkens beboerhus 
Beboermødet var indkaldt for at tage stilling til licitationsresultatet for to projekter: 
Etablering af affaldsøer og renovering af vaskeriet. Materiale til mødet var hus
standsomdelt en uge før mødet. Der blev uddelt 11.0 stemmesedler, hvilket svarer til 
at55 husstande eller ca. 7,9 % af samtlige var repræsenteret. Jesper Rasmussen fra 
VAs byggesektion og Per Larsen medlem afVAs bestyrelse var til stede på mødet. 

1) Per Larsen blev valgt til dirigent og Jytte Jørgensen til med-dirigent. 
2) Sten Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 
3) Vibeke Hansen og Åse Skaarup Nielsen blev valgt til stemme-udvalg. 
4)Den vanlige forretningsorden ogden fremlagte dagsorden blev godkendt. 
5) Referater: Fra beboermødet den 28/11.02 om affaldsøer og fra beboermødet 
25/3.03 om vaskeri: Begge referaterblev godkendt uden bemærkninger. 
Referat :fra.regnskabsbeboermødet 22/4.03: Referenten havde to rettelser: 1. Åge 
Nissen havde spurgt til, hvorfor netværkskablerne ikke var nedlagt i rør (s. l 0 i GB 
Posten). 2. Beløbet for de uafsluttede legeplads-arbejder er på 378.000 kr.(s.11). Det 
refererede beløb på 2,5 mio. kr. er beløbet for alle uafsluttede arbejder. Herefter blev 
referatet godkendt. 

Affaldsøer (pkt.6) 

Præsentation af tagplader (6a): 
Punktet udgik, da arkitekten ikke 
havde mulighed for at deltage i mø
det. 
Forelæggelse og diskussion af 
licitationsresultatet ( 6b) 
Beslutningsforløbet: 
Biba Schwoon fra nævnet redegjorde 
for beslutningsforløbet på baggrund 
af en oversigt omdelt til mødet 
(vedlagt referatet): På beboermødet 
den 28. november blev der truffet 
beslutning om affaldsøernes størrelse 
og placering samt et budget på 2,8 
mio. kr. I slutningen af december 
godkendte V As bestyrelse projektet 
og den tilhørende økonomi, og pro
jektet blev sendt videre til kommu
nen. Den 7. januar klagede en beboer 
til kommunen. Den 21. marts iværk-

~atte kommunen en partshøring. 
Bortset fra enkelte praktiske punkter, 
som var gentagelser fra klagen i 
januar, imødekom forvaltningen ikke 
in~igelserne, og sendte projektet til 
Kommunalbestyrelsens junimøde 
med en indstilling om, at godkende 
projektet og at dispensere for by
planvedtægten. Kommunalbestyrel
sen fulgte indstillingen, og den 26. 
juni .blev der givet byggetilladelse. 
Efterfølgende klagede 4 beboere til 
Naturklagenævnet over kommunens 
dispensation. Afgørelsen fra Natur
klagenævnet gav ikke klagerne med
hold. De fleste klagepunkter og ind
vendinger havde været behandlet 
under planlægningen af projektet. 
Nogle af punkterne er udtryk for 
forskellige holdninger, f.eks. til p-

-\ 
··-,,/ 

28 
• GALGEBAKKEPOSTEN N'R, 1-JsCf. 

: Utctf11adsernes grusl .6gning. Sammen
holdt med, at der bor ca. 1600 bebo
ere på Galgebakken udgør klagerne 
kun et meget lille andel. Selv om der 
ikke blev givet medhold - bortset fra 
de enkelte punkter i den første klage 
- så gav klagerne ekstraarbejde til 
flere kommunale forvaltninger, V A, 
Galgebakkens ejendomskontor og 
nævnet, og klagerne var med til at 
forsipke sagen ud over tidsfristen til 
1. maj, hvilket gjorde det nødvendigt 
at indføre den midlertidige affalds
ordning. Selv om kommunen er gået 
med til hyppigere tønminger af con-

. tainerne, så længe den midlertidige 
affaldsordning eksisterer, så har det 
ikke kunnet undgås lugtgener i 
sommervarmen, og der har også 
været meldinger om dårligere af
faldssortering. 

Opgaven fra Beboermødet til 
nævnet lød på at få lavet en bringe
ordning, som er udgiftsneutral, og 
det er indfriet med det licitationsre
sultat, som fremlægges. Nævnet, de 
ansatte og sikkert også mange andre 
håber, at beboermødet vedtager for
slaget, så vi hurtigst muligt kan 

""' komme i gang med at lavet en per
:. manent affaldsøordning. 

Projektets økonomi: 
Jesper Rasmussen fra V A fremlagde 
projektets økonomi, som den ser ud 
efter licitationsi-esultatet:. 
På grundlag af licitationsresultatet, 
er der opstillet et budget med sam
lede omkostninger på 3.330.000 kr. 
Dette beløb er noget højere end 

overslaget på 2.760.000 kr., som 
blev forelagt for og godkendt afbe-

. boermødet den 28. november. Stig
ningen skyldes især, at entrepriseud
gifterne i første omgang var anslået 
for lavt, men også forsinkelsen.af 
projektet har medført øgede omkost
ninger. Til beboermødet i november 
blev der kalkuleret med en årlig be
sparelse på 200.000 kr .. ved at gå 

· bort fra den gamle henteordning. 
Imidlertid har kommunen foretaget 
en beregning af den faktiske bespa-· 
relse for Galgebakken, og er kommet 
frem til en årlig besparelse på 
300.000 kr. Den forøgede besparelse 
på renovationsudgiften resulterer i, 
at det samlede budget for projektet 
viser en årlig huslejebesparelse på 
17.000 kr. Dvs. at beboermødets 
forudsætninger om, at projektet skal 
være udgiftsneutralt, er opfyldt. 

Diskussionen: 
Aage Nissen sagde til Bibas redegø
relse for beslutningsforløbet, at der 
havde været flere underskrifter på 
klagerne og indsigelserne end de 43 
stemmer, som støttede nævnets for
slag om affaldsøer på beboermødet 
den 28. november. 

Kirsten Lauritsen gav udtryk for, at 
selv om projektet måske ser ud til at 
blive udgiftsneutralt, så er udgifterne 
steget stødt undervejs, så den mulig
hed, der for en gangs skyld var for at 
spare nogle penge, er forsvundet . 
Stig Larsen syntes, at den forventede 
besparelse på 17. 000 kr. er et meget 
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lille og usikkert beløb i et projekt til 
3 mio. kr, Hvis der blev valgt en 

· billigere løsning, kunne de:,;- over et 
20 års forløb spares op til 6 mio. kr. 
Penge som kunne bruges til at holde 

. igen på huslejestigningerne. Kristian 
Haxtbausen mente at projektet var 
ca. 80% dyrere end, hvad der var 
nødvendigt for at opfylde lovens 
krav til affaldsløsninger. Man kunne 
nøjes med nogle vippecontainere 
omkranset af et hegn, hvilket ikke 
ville koste mere end små 400. 000 kr. 
at etablere. Afskaffels~n af den 
gamle henteordning ville så give en 
stor årlig besparelse. Kristian opfor
drede til, at beboermødet skulle for- · 
kaste licitationsresultatet og pålægge 
nævnet at søge den billigst mulige 
lovmedholdige crlfaldsordning. Lone 
Grønberg støttede, at den billigst 
mulige løsning burde vælges, der 
burde hellere bruges penge til at 
pynte lidt op på det mange nedslidte 
ting på Galgebakken. 

Niels Kellermente, på baggrund af 
mangeårige erfaringer med planlæg
ning af byggeri, at det er naivt at tro, 
at der kan findes andre løsninger, 
som gør byggeriet væsentlig billi
gere. Et projekt med affaldsøer kon
strueret i træ vil således indebære 
store udgifter til håndværkerarbejde, 
så besparelsen ville nok højst blive 
inden for en størrelsesorden på 25%. 
Jens Ellesøe Olsen frarådede at 
vælge en tilfældig løsning med et 
plankeværk og store containere. Af
faldsøerne skal stå i mange år, de 

skal kunne fungere oi · skal være 
til at holde ud at se på. Derfor bør 
der vælges en ordentlig løsning i 
solide materialer, som det er gjort 
med det fremlagte projekt. Dette er 
den bedste af de mulige løsninger. 
Benny Klausen anbefalede projektet, 
fordi det var blevet en overraskende 
flot og spændende løsning af en 'ke

. delig' opgave, og det utraditionelle 
valg afkonstruktionsmateri~e - gal
vaniseret stål - skal ikke vedligehol
des, som det er tilfældet, hvis crlfald
søeme bygges af træ. Projektets 
kvaliteter skyldes, at der er brugt en 
arkitekt til at løse opgaven .. Under-· 
vejs i projektet er det undersøgt om 
de eksisterende betonkonstruktioner • 
på p-pladserne kunne anvendes for at 

. billiggøre projektet.· Men konklusio
nen var, at dette ville gøre projektet 
dyrere og ikke billigere, fordi der 
arbejdes nied en opbygning i færdige 
moduler, og modulerne skal ændres 
for at kunne bruges sammen med 
betonkonstruktionerne. Det er ikke 
muligt at :få noget billigere, med 
mindre man forringer kvaliteten. 
Anita Sørensen og Susanne Messell 
støttede forslaget: Der er valgt or
dentlige materialer, væggene kom
mer til at bestå af et stålgitter med 
grøn beplantning, så bygningerne 
bliver spændende og funktionelle, og 
de ville hellere bruge nogle penge til 
en ordentlig affaldsordning end på 
ekstra forbrug, som giver mere af
fald. 
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Erik Holstein var m~get utilfreds 
med den midlertidige ordning pga. 
lugtgener, og spurgte om det var 
.sikret, at den permanente ordning 
ikke medfører tilsvarende problemer. 
Henning Sørensen og Finn Klittum 
mente, at en affaldsø-løsning uanset 
udformningen uundgåeligt vil give 
problemer med hhv. affaldssortering 

. og lugtgener. Finn foreslog, at der 
blev fundet en smartere løsning, 

~.eks. at der en gang om ugen på en 
·(, __ ia.st dag opstilles containere ud ved 

stæderne. Hvis der bliver valgt en 
· ordning med minicontainere, bør de 
forsynes med en tilpas lille åbning, 
så der kun kan puttes almindelige 
affaldsposer i de.q1. 

Henrik Nordfalk mente ikke, at der 
bliv nogen besparelse i den samlede 
økonomi, hvis udgifterne til rengø
ring og vask. af minicontainerne bli
ver medregnet. Inger Wilken var 
betænkelig v~ at rengøringen af 
minicontainerne skulle foretages på 

. Galgebakken pga. af gener fra skyl-
levandet. Containerne bør i stedet· 
fjernes og rengøres et c;Uldet og mere 
velgenet sted - og henstillede i øv~ 

~gt til, at folk binder knude på af
taldsposerne, så lugtproblemerne 
mindskes. Sonja Simonsen spurgte 
til muligheden for at :få en aftale 
med ejendomskontoret for de bebo
ere der ikke selv kan klare at afle
vere crlfaldsposer på øerne, og 
spurgte endvidere om dette ikke 
indebærer, at en gårdmand skal be
tales for at hente affald. Det har be-

boermødet da aldrig besluttet. Afde
lingsleder Kaj Agnershøj oplyste, at 
ejendomskontoret har tilbudt at be
boere, som har problemer med at 

. bringe ·affaldet hen til affaldsøerne, 
kan henvende sig, og der er eil 10-15 
boliger, hvor ejendomsfunktionæ
rerne kommer forbi en gang om ugen 
og hjælper. Den tid som bruges sva
rer stort set til, hvad der før blev 
brugt til at hente affaldssække i D
husene. Kaj mente i .øvrigt, at det var 
et godt og gennemtænkt affaldspro
jekt. Men de eneste, som kan garan
tere, at ordningen kommer til at fun
gere; er beboerne selv. 

Biba Schwoon beklagede somme
rens problemer med lugtgener og 
dårlig affaldssortering; Men proble
merne skyldtes den midlertidige 
ordning, som blev indført akut, da 
det blev klart, at tidsplanen ikke 
lrunne overholdes. Den midlertidige 
ordning blev først indført, efter det 
forgæves var forsøgt at :få Arbejdstil
synet til udskyde tidsfristen. Proble
merne skyldes især de store vippe
containere, som har måttet tages i 
brug alene som en nødløsning. Ar
gumenterne mod projektet, som 
fremføres i aften, har alle været oppe 
på tidligere beboermøder og er ble
vet vendt og drejet i arbejdsgruppen. 
I det fremlagte forslag er der er. taget 
højde for lugt-gener, ved at affald
søerne bliver placeret i størst mulig 
afstand fra boligerne. Der er en in
formations folder om affaldssorte
ring under udarbejdelse for at gøre 
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noget v.ed den adfærd, som er årsa
gen til sammen-blandingen af affal
det. Da arbejdsgruppen startede op, 
var den rundt og kigge på de - døds
syge - affaldsøer, som findes rundt 
om i Albertslund, og valgte at gå 
efter nogle mere spændende affald
søer, som passer til Galgebakkens 
grønne parkeringspladser. Det er 
rigtigt; at der kan spares penge ved at 
en billigere løsning, men det er vig
tigt ikke at lade som om, at alle pen
gene kan spares. Der skal meget 
snart laves en eller anden form for 
affaldsordning, og de penge, som er 
brugt til honofllr for det fremlagte 
projekt, skal under alle omstændig
heder betales. 

Beslutningen ( 6c) 
- og diskussion om urafstemning: 

Marianne Brink støttede forslaget fra 
nævnet, fordi hun syntes det var en 
god og spændende løsning, og mente 
ikke at beslutningen burde træffes 
ved urafstemning, og ikke alene på 
et lille beboermøde, hvor der er tra
dition for at gå efter den laveste·og 
billigste fællesnævner. Nina(?) fore
slog, at det beslutningen om det 
fremlagte projekt afgøres ved uraf
stemning. 

Vibeke Hansen mente, at et proje,kt 
udført i træ vil være det pæneste og 
vil passe bedre iil Galgebakkens · 
omgivelser. Endvidere anvendes træ 
mange andre steder pga. miljøet. 

Vibeke fremsatte følgende forslag: 

"Ændringsforslag 
1. Licitationen forkastes. 
2. Der udarbejdes en affaldsløsning 
ud fra den nuværende ordning med 
åbne pladser - fast underlag og hegn" 

Der kom herefter en proceduremæs
sig diskussion om, hvorvidt Vibekes 
forslag kunne sendes til urafstem
ning, hvis dette blev vedtaget: Jens · 
Ellesøe Olsen og Benny Klausen 
talte for, at der skal forelægge et _ 
gennemarbejdet og prissat forslag fl. ... ) 
beboermødet, inden· det kan sendes 
til urafstenutjng. Hvis beboermødet 
ønsker.urafstemning om et andet · 
projekt end det, som nævnet har 
fremlagt, så må der først udarbejdes 
og forelægges et andet projekt. Stig 
Larsen talte for, at det er.beboermø
det, som beslutter, hvad der skal til 
urafstemning. Hvis Vibekes forslag 
vedtages, så kan dette sendes til ur
afstemning. Hvis nævnets forslag 
vedtages, så dette sendes til uraf
stemning. 

Dirigenten fastlagde afstemnings
proceduren til, at der først stemmes 
om Vibekes forslag, om at forkaste · 
licitationsresultatet, da dette er det ! 
mest vidtgående. Stig Larsen stillede _ _,, 
forslag om skriftlig afstemning, 
hvilket blev vedtaget. 

Resultatet af afstemningen blev, at 
der var 56 stemmesedler med '.ja' til 
at forkaste licitationsresultater, 45 
stemmesedler med 'nej' til at forkaste 
licitationsresultatet og 2 blanke 
stemmesedler. 
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Dirigenten konstat~- .,de, -at selve 
licitationsresultatet forkastet. V edrø
rende pkt. 2 i·. Vibekes· forslag, 
gjordle dirigenten opmærksom på, at 
beboermødet kun kan beslutte, at der 
skal udarbejdes et forslag efter disse 
retningslinier til forelæggelse på et 
nyt beboermøde. 

Den proceduremæssige diskussion 
om urafstemning blussede op·igen, 
nu også som en diskussion af, hvor-

~dt beboermødet kunne vedtage at + . 
· '-;:,ende nævnets forslag til afgørelse 

ved urafstemning, efter at det først 
var forkastet: Benny Klausen mente, 
at grq.ndideen med urafstemning er~ 
at allle beboere skal spørges, så hvis 
beboermødet i aften beslutter det, 
kan nævnets forslag godt sendes til 
urafstemning. Kristian Haxthausen 
mente, atnår beboermødet har forka
stet et forslag, så eksisterer der ikke 
mere noget, som kan sendes til uraf
stemning. Anita Sørensen foreslog,• 
at der bliver formuleret et urafstem
ningstema til forelæggelse på bud
getbeboermødet den 24. september, 
fordi beboermødets beslutning i af-

. ten bør efterprøves ved en urafstem- · 
4ng, og hvis en urafstemning siger 
·riej' til at forkaste nævnets forslag, 
så skal. forslaget gennemføres. Erik 
Holstein gik generelt ind for, at 
større besiutninger afgøres ved uraf
stemning, fordi det er mest demo
kratiske, og han anbefalede at næv
nets forslag sendes til urafstemning, 
fordi det er det eneste konkrete og 
gennemarbejdede forslag som fore-

ligger. Han mente ikke, at der er 
noget vedtægtsmæssigt, som hindrer 
dette. 

Dirigenten afsluttede diskussionen: 
Alle beboere på Galgebakken vidste, 
at forslaget fra nævnet var på dags
ordenen til beslutning i aften. Af
stemningen er foretaget, og det blev 
et nej. Forslaget er faldet, og så er 
der ikke noget at bringe til urafstem
ning - og gik derefter videre ti~ næste 
punkt på dagsordenen: 

Grundlaget for fremtidig 
parkeringsplan ( 6 d) 
Biba Schwoon fremlagde: Når der 
før eller siden bliver lavet nogle 
affaldsøer på parkeringspladserne, 
skal der retableres i hvert fald 30 nye 
p-pladser til erstatning. Selv om 
beslutningen om affaldsøer måske 
trækker længe ud, så skal der snart et 
projekt for renovering af parkerings
pladserne, fordi opgaven er blevet 
udskudt. Til brug for dette ønsker 
nævnet og driften en tilkendegivelse 
fra beboermødet af, l;i.vorvidt antallet 
af p-pladser er tilstrækkeligt, eller 
om der bør laves et yderligere antal 
pladser - op til 92 ekstra pladser, 
som er det maximalt mulige. · 

Anita Sørensen mente generelt, at 
der var nok p-pladser. Dog var der 
ved Torv 3 et stort område, uden p
pladser, og her kunne der måske nok 
bruges lidt flere. Stig Larsen mente 
ikke, at problemerne med manglende 
p-pladser havde så meget at gøre 
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med affaldsøer, eller med det sam
lede antal p-pladser. De steder, hvor 
der mangler p-pladser, er hvor der 
ligger mange huse bag hinanden med · 
kun et parkering~areal i nærheden: 
Det drejer sig om plads B og· C, hvor 
der ligger mange huse på begge sider 
og plads E i Vester. i bunden af 
plads A skyldes problemerne også 
parkering fra Hyldespjældet og på 
plads D ved Torv er der problemer i 
weekenden pga. gæster til beboerhu- . 
set. P-pladserne bør indrettes, så folk 
kan parkere i nærheden af, hvor man 
bor. Stig gjorde i øvrigt opmærksom 

. på, at det var ham som havde klaget 
til kommunen i januar. Han havde · 
gjort det afto grunde: Fordi der 
manglede eil redegørelse for, hvor
dan man vil sikre, at antallet af p
pladser blev .bibeholdt, og fordi 
etableringen af affaldsøer ikke over
holdt lokalplanen mht. bygnings
højde og derfor skulle sendes i hø:
ring, inden kommunen kunne di
spensere, og han havde fået medhold 
i begge klager. 

Benny Klausen havde siden begyn
delsen af 80'erne flere gange foreta-

-:,;.. 

get optællinger af p-pladser og par
kerede biler, og hver gang var resul
tatet stort set det samme: Ca. 400 
biler til ca. 1100 p-pladser, så plad- · 
ser er der nok af. Problemet skyldes, 
at folk vil parkere så tæt på boligen 
som ~uligt og ikke der, hvor de 
tomme pladser er. Derfor hjælper det 
ikke, at indrette flere pladser på de 
fjerne steder: Kun ved at fælde alle 
træerne, som står på i ·nærheden af 
boligerne, kan der skaffes et mindre ~ 
antal nye p-pladser de rigtige steder\...,) 
tæt på boligerne. En anden mulighed 
er dog, at fjerne kompostpladserne 
som .ligger på B og C-pladserne. 
Erwin Olsen mente, at det burde 
inddrages i planlægningen, at der 
laves p-pladser der, hvor folk gerne 
vil have dem: Det behøves ·ikke at 
koste træer, der kan inddrages nogle 
hønsegårde o.lign. 

· Dirigenten satte det. fremlagte forslag 
afstemning: 
"De fremlagte P-planer vedtages, og 
.der retableres 30 pladser til erstat
ning for de nedlagte." 
- og konstaterede et væsentligt fler

. tal for forslaget. 
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Vaskeri (pkt. 7) 
Forelæggelse af plan for ind- ger stort set er' gået ud af brug, fordi 
retning af nyt vaskeri (7 a) mode~e v~kemaskiner fuldt ~d har 
Biba Schwoon fremlagde kort planen funktio~en mdbygget. Men Miele 
og Jesper Rasmussen fra VA frem- havde tilbudt, at et par af de gamle 
lagde licitationsresultatet: centrifuger ~e forsyne~ med ~n 
På beboermødet den 25. marts blev ny beklædning og ~enopstilles, sa 

0 

det vedtaget, at der skulle arbejdes dette kan gøres, hVIs det ønskes pa 
videre med det fremlagte forslag, beboermødet. 

dog skulle der indarbejdes nogle Anita Sørens~n var fortsat skeptisk 
muligheder for at udvidde antallet af mht. antallet afvaskemaskiner, som 

~maskiner. Dette er gjort i den plan hun mener.bliver for lille i fut. beho-
10' som fremlægges i aften. Planen er vet. Endvidere gjorde Anita op-

ikke eri færdig detailplan, men et · mærksom på, at det ikke er vedtaget, 
· funktionsoplæg, som skal bearbejdes at der skal være reservation over 

. videre i detaljer i samarbejde mellem GB-nettet. Biba svarede, at beboer-
vaskerigruppen og Mile. Projektet · mødet havde godkendt, at der var et 
har været i licitation, og tilbudet blev reservationssystem med i det projekt, 
billigere end forventet, så det bliver som bleueridt i licitation. Men det 
muligt at gennemføre projektet for bliver ikke sådan, at man kun kan 
maximalt 1,8 mio. kr. Herved kan reserve~e via GB-nettet. Det bliver 
projektet :finansieres alene ved egne også muligt, at reservere p~ vaskeriet 
midler- 1,4 mio. fra henlagte midler eller bare at komme forbi og vaske, 
og 0,4 mio. ved lån af egne midler - når der er ledige Il)askiner. Uffe Witt 
så arbejdet kan sættes hurtigt i gang foreslog, at en eller tci maskiner hol- · 
uden at skulle indhente kommunens · des helt uden for reservationssyste-
godkendelse af ekstern lånoptagelse. met. · · 

Der var bred tilslutning til projektet, 
det blev rost for at være godt gen-

,,,~ nemarbejdet, og der blev udtrykt 
..__. tilfredshed med, at det var blevet 

billigere end forventet. Dei- var for
slag om et par mindre tilpasninger: 
Dels ønske om mere aflægningsplads 
ved siden af strygerullen, og dels . 
ønske om, at der opsættes i hvert · 
tilfælde en centrifuge. Biba oplyste, 
at firmaerne havde sagt, at centrifu-

Bes.lutningen (7b) 
Dirigenten satte herefter forslaget til 
afstemning:. , 
"Beboermødet beslutter at igang
sætte renoveringen af Galgebakkens. 
fællesvaskeri ved vaskerifirmaet 

· Miele med et budget på max. 1, 8 
mio. kr:, afhængigt af endeligt ind
retningsforslag." 
- og konstaterede at det var en

stemmigt vedtaget. 
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Tidsplan (7 c) 
Tidsplanen, "Med igangsættelse sidst 
i september eller først i oktober og 
en byggeperiode på ca. 1 måned vil 
vaskeriet stå færdigt i november, 
inden den egentlige vinterperiode." -
blev godkendt. 

Plan for vaskemuligheder i 
byggeperioden (7 d) 
Planen, "Der. etableres i byggeperio
den et mindre nødvaskeri ved torvet 
og træffes så vidt _muligt aftale med 
nærliggende V A-bebyggelser om 
midlertidig anvendelse af deres fæl
lesvaskeri." - blev godkendt.· 

Evt. (pkt.8) 

Aage Nissen spurgte til, hvordan 
situationen er for de gamle beboer
lokaler. Skal de fraflyttes til den 1. 
oktober, kan der ikke laves en aftale 
om udskydelse med kommunen? 
Biba Schwoon svarede, at udflytnin
gen ikke krui udskydes, fordi institu- · 
tioneme skal hurtigt i gang med ind
retning og ibruet3gning Udlåns
kontoret flytter ind i en midlertidig 
pavillonbygning, inen der bliver ikke 
· midlertidige lokaler for pubben og 
værkstedet, da det bliver for dyrt. 

Vedrørende salget, så er der stadig 
forhandlinger omkring økonomien. 
Så snart der foreligger et resultat, 
kommer sagen på et beboermøde. 

Aag~ spurgte også til indeklima
undersøgelsen. Biba svarede, at der 
med frivillig arbejdskraft tidligere 
blev udarbejdet en database, men 
tiden rækker ikke til at færdiggøre 
undersøgelsen, så dette må gøres 
med lønnet arbejdskraft. 

17. september 2003 

Referent: Dirigent: Med-dirigent: 
StenHansen PerLarsen 

Vedlagt: 

Beslutningsforløb oin affalds-øer på Galgebakken .. 
(Oversigt uddelt på beboermødet den 2/9.2003) 

Jytte Jørgensen. 
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Oversigt til beboermødet om affaldsøer 2/9.2003: 2. september 2003 

Hesh-1-1:ninisforløb om affalds-øer på Galgebakken .. 

19.08 . .02 Husstandsomdelt indkaldels~ husstandsomdelt til budgetbeboermøde 17. september 
2002, med punktet "Ny affaldsordning på Galgebakken" .angivet på dagsordenen. 

10. 09: 02 Husstandsomdelt materiajesamlirig til budgetbeboennøde, bl.a. med beskrivelse af 
forskellige mulige affaldsordninger. 

29.09.02 Husstandsomdelt GB Post (okt. nr.) med resume fra beboermødet 17. september, 
inklusiv beslutningen om affaldsøer på p-pladseme. 

03.11.02 

14.11.02 

21.11.02 

28.11.02 

19.12.02 

02.02.03 

07.04.03 

.15.04.03 

01.05.03 

02.05.03 

10.06.03 

26.06.03 

20.08.03 

Husstandsomdeh GB Post (nov. nr.) med referat fra budgetbeboennødet 17. 
september, bl.a. indeholdende en fyldig beskrivelse af debatten og beslutningen om 
affaldsøer: (Referatet godkendt uden bemærkninger på efterfølgende beboermøde 01 

affåldsøer den 28. november 2002). 

Husstandsomdelt indkaldelse og dagsorden til beboermøde om affaldsøer 28. 
november. 

1 

Husstandsomdelt materiale til beboermøde om affaldsøer, bl.a. med en beskrivelse a 
affaldsøernes størrelse og placering. 

Beboermøde om affaldsøer. Overheads ll).ed affaldsøemes størrelse og placering 
indtegnet blev fremlagt på mødet. Forslaget indeholdende 10 affaldsøer alle placeret 
på p-pl~seme blev vedtaget. 

Godkendelse i V As bestyrelse af det af Galgebakke-beboermødet vedtagne projekt 
med tilhørende økonomiske konsekvenser. 

Husstandsomdelt GB Post med referat fra beboermødet om affaldsøer den 28. 
november; 

Svarfrist for nabo/partshøring til Miljø- og planforvaltningen. Høringen er sendt til 
samtlige husstande på Galgebakken. · 

Afgørelse fra Albertslund kommune af klage fra beboer. Klageren f'ar ikke medhold. 
Enkelte punkter henvises til senere behandling af byggesagen. · 

Arbejdstilsynet fastholder deadline for bringeordning. Galgebalpcen opsætter derfor 
ef;l:er aftale med kommut1.ens renovationsafdeling et antal mini-containere samt et an1 
store ophalercontainere som en midlertidig affaldsordning. Tømning efter behov på 
særlig, midlertidig dispensation. 

Sv~st for V As og Galgenbakkens kommentar til de indkomne .høringssvar. 

Beslutning i Albertslund kommunalbestyrelse om dispensation fra byplanvedtægten 
for Galgebakken og dermed godkendelse af placering ·af affalds-øerne på P-pladsern 

Byggetilladelse; der gælder 1 år fra dato. 

Brev om afgørelse fra Naturklagenævnet af 12.08.03 af klage fra 4 beboere på 
Galgebakken over Albertslund kommunes beslutning om dispensation fra 
byplanvedtægten: Den beslutning Albertslund Kommunen har truffet ligger inden f01 
kommunens beslutningskompetence. 

(( - omdelt på mødet og vedlagt referatet)) 
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". 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 

Onsdag den 24. september 2003, kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Revision af agendaplanen 

6) Budget 2004 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2004 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Godkendelse af budget 2004 

7) Behandling af indkomne forslag 

8) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandle på budget-beboermødet, skal være nævnet i hænde senest: 
Onsdag den 10. september. 

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budget-beboermødet 
bliver husstandsomdelt senest den onsdag 17. september. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand far udleveret 2 stemmesedler. 
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VA), ægtefæller og hermed ligestillede. 

(beboennøde-indkaldelsen er husstandsomdelt den 26. august 2003) 

For indkaldelse til ekstraordinært beboermøde den 2. september: VEND! 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Materialesamling til: 

Budgetbeboermøde 
onsdag den 24. september 2003 

kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Revision af Galgebakkens agendaplan ( side 9-16) 

7) Budget 2004 *) 

a) Gennemgang og diskussion af forslag til budget 2004 
(Nævnets budgetkommentater, side 3) 
(Afdelingslederen budgetvejledning, side 4-5) 
(Oversigt over vedligeholdelseskontoen (konto 116), side 6-7) 
(Årsbudget2004, side 8 og 17-22) 

b) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
(Note 11 i budgettet) 

c) Godkendelse af budget 2004 

8) Behandling af indkomne forslag: 
Forslag fra Anita Sørensen om urafstemning om økonomien omkring affaldsøer ( side 23) 

9) Eventuelt 

*) Budgetforudsætningerne og langtidsplanen kan f'as ved henvendelse til ejendomskontoret eller 
nævnskontoret. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 
stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. 
beboere, der har huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

Materialet er husstandsomdelt onsdag den 17. september 2003 
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Nævnets kommentarer til budget 2004 

Galgebakkens budget for 2004 fremlægges med en huslejestigning på 2,25%. 
Ved behandling af budget i GB's Økonomiudvalg og Nævn, har vi ønsket at holde stigningen 
indenfor iøri- og prisudviklingen i samfundet og samtidig sikre at budgettet er forsvarligt i forhold til 
vedligeholdelse af GB's boliger og udeområder. 

De væsentligste ændringer i forhold til budget 2003 fremgår af nedenstående opstilling: 

Konto 
101 
107 
109 
114 · 
118 
119 
121 
123 
133 
202 

Nettokapitaludgifter 
Vandafgift · 
Renovation 
Renholdelse 
Særlige aktiviteter 
Diverse udgifter, Beboeraktiviteter 
Henlæggelse, istandsættelse v. fraflytn. 
Tab ved lejeledighed 
Afvikling af underskud fra 2002 
Renter 

Ændring +/-Kr 
265.000 . 
487.b00 

-264.000 
300.000 
-58.000 
-4.000 
50.000 
25.000 
45.000 
74.000 

På nogle poster har vi ingen indflydelse, det gælder Konto 101, 107. 
Imidlertid har vi på konto 101 indregnet en forventet regulering på kr. 675.000 af rentesikring som 
følge af salget af Galgebakkens Institutioner. Dette er sket efter samråd med VA's 
Økonomiafdeling, idet ·økonomien omkring salget endnu ikke er helt afklaret; men at det anses 
·meget sandsynligt at reguleringen bliver en realitet. 

Konto 114 (renholdelse) indeholder bl.a. lønudgifter til driftpersonale. Stigningen i lønudgift tegner 
· sig alene for 277.000 kr og skyldes primært almindelige lønstigninger samt udgifter til at personalet 
skal gennemføre merituddannelse som led i overenskomst. Merituddannelsen gennemføres over 
flere år og skulle gerne give driftpersonalet større kompetence til løsning af arbejdsopgaverne. 

Konto 118 indeholder bl.a. udgifter til Vaskeri og her budgetteres med en reduktion på 65.000 
alene for drift af vaskeri. Dette er forventningen efter afsluttet ombygning af vaskeriet. 

På Konto 119 (Beboeraktiviteter) er der for første gang i mange år en reduktion. 

På konto 121 må vi i fremtiden regne med øgede henlæggelser, idet et stigende antal boliger 
fraflyttes af beboere, som har boet i lejligheder i mere end 1 0 år. Derfor stiger afdelingens udgifter 
til istandsættelse. 

I det fremlagte budget er låneydelser til vores nye netværk ikke indregnet. Dette kan først ske når 
byggeregnskab.et er af sluttet; men vi kan forvente at der i 2004 skal forfalde nogle låneydelser. 
Af samme årsag kan der heller ikke fremlægges et korrekt Antennebudget. 
Når byggeregnskabet er færdig, skal der evt. holdes et ekstraordinært beboermøde. 

Nævnet på Galgebakken 
Sept. 2003 

Materiale til bud!(etbeboermøde på Gal!(ebakken den 24. september 2003 Side 3 af24 



Konto 123.Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytninger 
Henlæggelsen stiger kr. 25.000, for at have tilstrækkelige henlæggelser til dækning af afdelingens 
tilgodehavende på fraflyttere. 

Konto 202 Renter 
Renteindtægten falder med kr. 74,000 
Faldet skyldes primært et fald i renten fra 4,50 % til 3,00%. 

Antennebudget 
Antenneafgiften falder fra kr. 57,00 til kr. 39,00 pr. bolig pr. måned. 
Der vil blive udarbejdet nyt antenne / netværksbudget når det nye anlæg er afleveret. 

Generelt: 
Hvis der ønskes yderligere oplysninger om budget 2004, kan der på ejendomskontoret hentes 
følgende: 

• "Forudsætninger for budget 2004"- en gennemgang af hver konto med·beskrivelse af 
forudsætningerne. 

• "Tilstandsvurdering" - en liste over de vedligeholdelsesaktiviteter, der er med i 
l~ngtidsbudgettet for vedligeholdelse i perioden 2004 - 2019. 

Kaj Agnershøj 
Afdelingsleder 
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Vridsløselille Andelsboligforening Afdeling 59 -Galgebakken Budget 2004 

Budget2003 $køn ~003 l:!uclgE!t 2004 
Konto <S$) W$-:an !'!!!9 

Fortsat fra forrige side 460.000 
116523 Udskiftning af håndvaske 120.000 
116562 Vanneinstallationer 50.000 
116564 Vannemålere vedligehold / udskiftning 20.000 
116571 Ventilationsanlæg 5.000 
116573 Mekanisk udluftning bad 20.000 
116586 Rep. Af vaskerimaskiner 20.000 

VVØ:MJ~§'Jill(. 2,137.110.(! ?.137,bØO 6$.5,(J@ 
(!J~) ii~~g . 

116601 El i terræn 5.000 
116602 Udskiftning af lamper på fællesarealerne 80.000 
116602 Udskiftning af lyskilder 10.000 
116611 Elcentraler/tavler 5.000 
116612 CTS-anlæg 20.000 
116631 Afbryder/kontakter udskiftning 45.000 
116632 Elinstallationer i lejemål 70.000 
116641 Antenneanlæg vedligehold 75.000 

ijJ~I~gfil(. ·.·· 325.000 325.1)0() 31(J:OOO 
<7$Hfl.v.Jntaf ~Ji~,M 

. 

116721 Udstyr I fællesrum 25.000 
116731 Køle/fryseskabe 250.000 
116732 Komfurer 350.000 
116733 Køkkeninventar 200.000 
116739 Vedligeholdelse af EDB-udstyr 30.000 
116741 Toiletrumsudstyr 25.000 
116761 Skabsinventar 15.000 
. . .· rvg·,r·· ucr wr • !t1$.ØllQ. . Ø15,Q® . ~~:øo» fL . g . ~ , .... · .. 

(lf$ .. · r~l~f:. • 
116811 Vedliheholdelse af maskiner 350.000 
116811 Udskiftning af diverse værktøj 60.000 
116821 Unit-bygninger I Matrialegård 250.000 
116822 Vedligeholdelse af udhuse/skure 100.000 
116831 Hegn/ pergolaer/ m.m 100.000 
116832 Vedligeholdelse af låger/porte 10.000 
116842 Vedligeholdelse af P-pladsbelægning 500.000 
116871 Havebænke/borde + kunst 10.000 
116872 Udskift/vedligeholdelse af legepladsudstyr 400.000 
116873 Vedligeholdelse / udskiftning af skilte i omr. 200.000 
116881 Beplantning udskiftning, beskæring og pleje 100.000 

. H~V@ §g.frlårAAl~f . 1.~4Q.Ø.0{) 1 .. !>,44.0.® l,®Ø,Q® 
· K!)nfQ n$. , .~1t 7,1#.(1!)1) 6.619,00Q 6,'7~5.0!)I) 

PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE - KONTO 116 

11-09-03 
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Galgebakkens miljø og agendaplan 2003-2004. side 1 

Miljø- og agendaplan for Galgebakken 2003-2004 
Denne lokale Agendaplan for Galgebakken er vedta
get på beboermødet den 24. september 2003 efter 
forslag fra Galgebakkens Agendagruppe, som p.t. 
består af 5-8 frivillige beboere. 

Planen beskriver mål og indhold for det lokale miljø
arbejde i det kommende år. Realiseringen af planen 
foregår i samarbejde mellem Driften, beboerne, 
Agendagruppen og øvrige beboergrupper. Beboerne 
og beboergrupper er vigtige, for planen kan kun rea
liseres, hvis mange beboere tager ansvar for den og 
praktiserer miljøskånsom adfærd - hver for sig ... og 
sammen. 

Agendagruppen er som sagt en af de beboergrupper, 
der arbejder for at realisere planen. Se kontaktperson 
i Galgebakkeposten, hvis du vil bidrage til gruppens 
indsats, eller har en god ide til, hvad der skal gøres. 

Agendagruppen forelægger en Agendaplan for bebo
erne på det årlige budgetbeboermøde, og gruppen har 
arbejdsgrupper, som arbejder med konkrete miljøop
gaver. Gruppen kan gøre en større indsats for at føre 
den vedtagne plan ud i livet, hvis flere beboere går 
ind i gruppen. Betragt dette som en opfordring 

Agendaplanen for 2003-2004 indeholder 4 afsnit: 

1. En beskrivelse af_de overordnede målsætninger 
for miljøarbejdet - før, nu og et år frem. 

2. En status over hvordan det er gået med miljø
indsatsen på_Galgebakken i det forløbne år. 

3. En liste over· de sager, som Agendagruppen me-
ner, skal prioriteres i det kommende ar. · 

· 4. En huskeseddel over, hvad der skal holdes øje 
med på længere sigt - sager, som der måske bør 
gøres noget ved på længere sigt. Når kræfterne 
rækker. 

Agendaplanen indeholder desuden et bilag med be
gyndelsen på "Miljøets historie på Galgebakken". 
Det er en historie som viser, at vi har et godt ud-, 
gangspunkt for en miljøindsats på Galgebakken. 

1. De overordnede målsætninger 
Planens overordnede målsætninger er: 

• At ændre beboernes måde at leve på. 
Planen går ud på at nedsætte miljøbelastningen fra 
Galgebakken ved at :fa beboerne til at inspirere og 
motivere hinanden til at udvikle bedre miljøvaner i 
dagligdagen. 

• At holde huslejen nede. 
Alle.beboere ønsker så lav en husleje som muligt. 
Agendaplanen sigter på at holde den nede - uden at 
miljøet tager skade. 

• At gøre Galgebakken til et endnu bedre sted at bo. 
Ingen ønsker at gøre det dårligere at bo på Galge
bakken, men Galgebakken har miljøproblemer, 
som ikke kan løses uden at beboerne tager aktivt 

· del. På den ene eHer den anden måde. 

• At prioritere miljøaspekter højt i beslutninger om 
vedligeholdelse og renoveringer af Galgebakkens 
boliger, bygninger, faciliteter og udeområder. Dette 
er især en opgave for det Nævn vi har valgt, og den 
Drift vi har. Og for agendagruppen! 
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Galgebakkens milj'.} og agendaplan 2003-2004. side 7 

Mus: 
Husmus kommer nu og da ind i folks huse .. Det 
samme gør sikkert også Halsbåndsmus, som er vores 
største mus og gen almindeligste skovmus i Vest
skoven. Den "rigtige" skovmus er der også, men 
mere fåtallig. 

Egern 
ses jævnligt i næsten hele Galgebakken. Det kan 
godt tænkes at de yngler i de største tr~r og på støj
voldene. 

Andet: 
Der er enkelte ældre, usikre observationer af Husmår 
i krybekældrene, bl.a. i Skrænt. 

INSEKTER. 
Af dagsommerfugle er følgende almindelige til me
get almindelige: Oagpåfugleøje, Almindelig Blåfugl, 
Stor, Lille og Grønåret Kålsommerfugl og Skov
Ramiøje samt Aurora. Lidt mindre almindelige er 
Citronsommerfugl og Nældesommerfugl og Admi
ral. Tidselsommerfugl forekommer nu og da, det 
samme gælder den halvsjældne Sørgekåbe, som de 
sidste år er set i kirsebærtræerne langs Trippen- · 
dalstiens forlængelse ind i Galgebakken. Af andre 
sommerfugle kan nævnes Stikkelsbærmåler (larverne 
angriber bl.a. ribs- og stikkelsbærbuske) samt Ege
spinder, hvis larver visse år har angrebet egene ud 
mod Kænnosevej. Den halvsjældne Stor Glassvær
mer har larver med en 2-3 årig udvikling, der gnaver 
gange i poplerne, især hybridaspene. Den var tidli
gere flere steder, men er ikke set de seneste år. Den 
ligner skuffende en Stor Gedehams (mimicry eller 
beskyttelseslighed), men kan ikke stikke. Foruden 
honningbier findes der også en række ikke-sociale 
bier, som er almindelige her. Der forekommer tilsy
neladende både Lucernebi, Murbi og Buksebi samt 
Bladskærerbi (bider kantede snit ud af folks rosenbu
ske). 

Af øvrige insekter er set den ret sjældne Stor Rovflue 
(Asilus crabroniforniis), som bl.a. spiser bier og 
hvepse, og de noget lignende men mindre og mere 
almindelige sneppefluer, der også lever af rov. Der er 
flere arter af gravehvepse og vejhvepse, som ikke 
danner bo som Almindelig Gedehams, der er drøn 
irriterende. Rød Gedehams findes her vist også. 

Derudover er der mange guldsmede, som kommer 
flyvende hertil fra især Vestskoven. De er glubske 
rovdyr, som kan tage hvepse, bier, sommerfugle 
m.v" Byttet fanges i luften. Her er adskillige arter 
guldsmede om sommeren. 

SNEGLE 
Af nøgne snegle er der den bekendte Dræbersnegl 
(Iberisk Skovsnegl), der findes i det meste af Galge
bakken. P.g.a. den·ret lange vinter 2002/2003 og 
tørkeperioder i forår og sensommer, har den været 
noget mindre talrig end tidligere. Sort Skovsnegl er 
tæt beslægtet med Iberisk Skovsnegl, meget almin
delig i Vestskoven, men ikke specielt almindelig i 
Galgebakken. Desuden den mteressante skovsnegle
store Stor Kældersnegl, der let kendes på at være 
stribet på langs. Den er helt uskadelig og bør ikke 
slås ihjel som dræbersneglene. Almindelig Ager- · 

. snegl, der bliver 2-4 cm. lang, kan også være irrite
rende i haverne. Af snegle med skal er der Vinbjerg
snegl, Lundsnegl (mørk kant på sneglehusets mun
ding) som er meget almindelig, og desuden Have-
. snegl (lys kant på mundingen og mindre) og Krat
snegl (marmoreret mønster på sneglehuset). Desuden 
bl.a. Håret Havesnegl og Foldsnegl. 

SVAMPE 
Af de ret mange svampearter kan nævnes den lille 
ejendommelige svamp Kløvblad på dødt løvtræ. 
Almindelig Østershat ses ikke sjældent på fældede 
poppelstammer sent på året og om vinteren. På græs
arealerne er der flere spiselige arter: Mark
Champignon og Elledans-Bruskhat og lidt sjældnere 
Ager-Champignon og Bovist. I tiJknytning til løv-

. træer findes ofte den brune Almindelig Netbladhat 
( den laver mykorrhiza med dem: symbioseforhold, 

. hvor træ og svamp forbinder sig med hinanden i 
jorden og udveksler vand og næringsstoffer). Den 
findes ofte under poplerne. Den er meget giftig. Om 
foråret kan findes den lækre Vårmusseron i hekse
ringe i kanten af støjvoldene. Ellers kan nævnes 
Poppel-Ridderhat, Skægget Mælkehat (under birk), 
Slimet Rørhat (under lærk, ret sjælden) og forskelli
ge slørhatte i egeplantningerne på støjvolden. På 
dødt løvtræ ·ses også Blødende Lædersvamp, der 
bliver blodrød, ·når man rører ved den. 

FRØER,- TUDSER. OG SALAMANDRE 
Skrubtudse og Lille Vandsalamander kan godt finde 
på at yngle i de vandhuller, som nogle beboere i · 
Galgebakken har lavet i deres haver. Det samme 
gælder i hvert fald Butsnudet Frø. Ellers kommer 
hovedparten af frøer, tudser og salamandre i Galge
bakken ovre fra søen på hestegræsningen ved Her
stedvester Landsby og fra mosen i Vestskoven ved 
Herstedvester Radiostation. Det sidste sted yngler 
Butsnudet Frø i utrolige mængder, når området er 
forårsoversvømmet. Spidsnudet Frø yngler alminde
ligt ved mange af Vestskovens søer, den kommer 
også ind på Galgebakken, men er dog uden for yng-
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Arsbudget for 2004 
Afd. 9 - Galgebakken 

UDGIFTER 
Konto Note Tekst Regnskab Budget Budget 

2002 2003 2004 
kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 

101-105 I Nettokapitalud~ifter 13.840 13.283 13.5481 

Offentlige og andre faste udgifter 
106 1 Ejendomsskatter 3.375 3.634 3.634 

107-108 2 Vandafgift/kloakbidrag 1.994 1.976 2.463 
109 3 Renovation 1.604 1.775 1.511 
110 4 Forsikringer 481 500 513 
111 5 Afdelingens energiforbrug 675 715 682 
112 6 Bidra til forenin en 1.675 1,799 1.868 

Offentli e og andre faste ud ifter 9.804 10.399 10.672 

Variable udgifter 
114 7 Renholdelse 3.489 . 3.679 3.979 
115 8 Almindelig vedligeholdelse 83 170 170 
116 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

og fornyelser 5.493 7.144 6.765 
Heraf dækket af henlæggelser -5.493 -7.144 -6.765 

117 Istandsættelse ved fraflytning 410 425. 450 
Heraf dækket af henlæggelser -410 · -425 -450 

118 10 Særlige aktiviteter 740 468 410 
119 11 Diverse ud ifter 1.110 . 1.185 1.181 

Variable ud ifter ialt 5.422 5.502 5.741 

H~nlæggelser 
' 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

og fornyelser 7.150 . 7.450 7.450 
121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 100 150 200 
123 Tab ved le'eledi hed o frafl tnin 150 100 125 

Henlæ eiser ialt 7.400 7.700 7.775 
Samlede ordinære ud 36.466 36.884 37.736 

Side2 
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Afd. 9 - Galgebakken 

NOTER 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 .. 

Ejendomsskat 
34 0/00 af kr. 109.038.900 

Beløb der udgår efter salg af institutioner 

Vandafgift og kloakbidrag 
66.000 m3 å kr. 37,26 

Målerleje, 12 stk. å kr. 312,50 

Renovation 
Dagrenovation 
Opgrabning/genbrug 
Storskrald 
Lønomkostninger 

Forsikringer 
Bygningsforsikringer 
Motorkøretøjsforsikringer 
Andre forsikringer (løsørefors. fælleslokaler, .kombineret erhvervsfors.) 
Falckabonnement (rednlngsabonnement) · 

Afdelingens energiforbrug 
El-udgift: . 
281.000 Kwh å kr. 1,41 

-kommunal andel 
Afgift til O elmålere å kr. 
Varme-udgift: 
Måleraflæsning, Neve 
Varme fælleslokaler 
Energiforbrug ialt 

Bidrag til forening 
Administrationsbidrag= 

639 lejemål 

o. 

396.300 
-24.000 

0 

185.000 
125.000 

1.550.853 
131.058 

3.707.323 
-73.384 

3.633.939 

2.459.160 
3.750 

2.462.910 

1.400.700 
60.000 
35.000 
15.500 

1.511.200 

446.700 
19.500 
25.800 
21.400 

513.400 

372.300 

310.000 
682.300 

54 supplementsrum 
2 erhverv 

kr 2.427 pr. enhed 

639 enheder 
54 enheder 

5 enheder __ ......:,1;::.2;..;..1.:.35"-- 1.694.046 

Varmeregnskabshonorar: 
697 lejemål å kr. 

Bidrag til dispositionsfond: 
698 enheder å kr. 

Bidrag til foreningen ialt 

. 58,5 

191 
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40.775 

133.318 
.1.868.139 
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Afd. 9 - Galgebakken 

NOTER 

9. 

10. 

11. 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 
(29) Primære bygningsdele 
(39) Kompletterende bygningsdele 
(49) Overfladebeklædning 
(59) VVS-anlæg 
(69) El, antenner, mekaniske anlæg 
(79) Køleskabe, komfurer, inventar 
(89) Have- og friarealer 

-Overført fra henlæggelser 

Særlige aktiviteter 
Vaskeri: 
Sæbe og andre forbrugsvarer 
Salg af Danmøntkort og telefonudgifter 
Drift, vaskerimaskiner 
Drift af beboerlokåler: 
Rengøring i fælleslokaler 
Kontorartikler m.v. demokratiet 
Drift og inventar i beboerhuse 
Husleje, el cig varme 

Diverse udgifter 
Kontingent til Boligselskabernes Landsforening 
Udgifter til PBS-opkrævning 
Nævnets aktiviteter og øvrige fællesaktiviteter 
Nævnets rådighedsbeløb 
Nævnssekretær, løn m.v. 
Pulje til ekstraordinært nævnsekretærarbejde (overarbejde) 
Beboermøder, uddeling m.v. 
Kursus/konferencer 
Beboerfester 
Køkkenhjælp til beboerfester 
Beboerblad, trykning, uddeling og hjemmeside 
Strædepenge 
Oprydning - strædekonkurrence 
Beboergrupper 
Spisebilletter til nyindflyttere 
T øjcafegruppe 
Pensionistklub incl. kurser 
Beboerhuset. m.v. 
Pub, driftsudgift (indtægt på konto 203) 
Aktivitetsmedarbejderfunktion 
Løn til medarbejder 
Løn til afløsere 
Udlån og værksted, drift 
Udlån og værksted, nyanskaffelser 
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50.000 
10.000 
60.000 

115.000 
50.000 
45.000 
80.000 

48.800 
40.600 

20.000 
. 234.000 

25.000 
10.000 
15.000 
50.000 
21.000 
80.000 
50.000 

5.000 

4.000 
2.000 
9.000 

155.000 

330.000 
22.000 
45.000 
15.000 
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1.045.000 
575.000 

1.165.000 
695.000 
310.000 
895.000 

2.080.000 
6.765.000 

-6.765.000 
0 

120.000 

290.000 
410.000 

89.400 

510.000 

15.000 

155.000 

412.000 
1.181.400 
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Forslag tij beboermødet onsdag d. 24 september 2003 

Fremsendt af Anita Sørensen, Torv 3-14 

Forslag: 
Beboermødet beslutter, at der skal holdes urafstemning om økonomien omkring affaldsøer. 

Begrundelse: 
På beboermødet d. 2.sep. 2003 var det ene punkt på dagsordenen "Godkendelse af den samlede affalds-ø
økonomi". På mødet blev der fremsat et mere vidtgående forslag om. at forkaste resultatet af licitation. Dette 
blev vedtaget med 55 stemmer mod 46. · 

Der blev ikke på mødet - sådan som jeg hørte debatten - rejst tvivl om selve licitationsresultatet, men der var 
blandt fortalerne for at forkaste licitationen utilfredshed med det vedtagne affalds-ø-projekt. Der blev ikke 
peget på punkter, der kunne forventes at blive billigere ved en ny licitation. I stedet for det vedtagne affalds
ø-projekt ønskes en anden løsning med containere på fliser med træhegn omkring. 

Forkastelsen af licitationen betyder reelt, at hele processen skal starte forfra med udarbejdelse af forslag, 
godkendelse af ny løsning og økonomi på beboermøde(r), godkendelse i VA's bestyrelse, godkendelse i 
kommunen evt. med beboethøring. Imedens skal vi leve videre med den nuværende midlertidige dispensati
onsordning, der bestemt ikke er tilfredsstillende. Galgebakken skal desuden betale honorarer på ca. 400.000 · 
kr. til arkitekten og V As administration for arbejdet med affaldsøprojektet. 

Formelt set var det licitationen, der blev nedstemt, men reelt blev der på beboermødet stemt o~ et forslag, 
som ikke var på dagsordenen og som er vedtaget på tidligere beboermøder, nemlig udfonnningen af affalds
øerne. 

Jeg mener, at forholdene omkring vores affaldsordning er problematiske, og at det er væsentligt at få dem 
løst hurtigt og godt. Jeg har på flere beboennøder givet udtryk for, at jeg mener, at den valgte løsning er en 
rigtig flot og anderledes løsning, som både kan løse affaldsproblemerne, og desuden vil gøre Galgebakken 
flottere i hverdagen. Det samme gav flere udtryk for på beboermødet d.2.9. Det er saJJ.1tidig sådan, at projek
tet kan gennemføres uden huslejestigning. Jeg vil derfor foreslå, at vi sender licitationsresultatet til urafstem
ning. 

Forslag til urafstemningstema: 
Godkendes forslaget om urafstemning, så vil jeg foreslå følgende afstemningstema. 

"Projektet om affaldsøer på Galgebakken har efter afholdt licitation et budget på i alt 3.300.000 kr. Dette 
budget betyder, at projektet kan gennemføres uden huslejestigning" 

Kan din husstand godkende budgettet efter licitationen? D 
Vil din husstand forkaste budgettet efter licitationen? D 

Forslag til beboermødets anbefaling til beboerne i. forbindelse med urafstemningen: 
TekstA: 
Beboermødet d. 24. september 2003 har besluttet at holde urafstemning om det endelige budget for affalds
øer på Galgebakken. Budgettet er udarbejdet efter, at der har været holdt licitation om projektet. 
Beboermødet anbefaler, at beboerne godkender budgettet. 

TekstB: 
Beboermødet d. 24. september 2003 har besluttet at holde urafstemning om det endelige budget for affalds
øer på Galgebakken. Budgettet er udarbejdet efter, at der har været holdt licitation om projektet. Beboer
mødet anbefaler, at beboerne forkaster budgettet. 
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Forslag til beboermødet onsdag d. 24 september 2003 

Fremsendt af Anita Sørensen, Torv 3-14 

Forslag: 
Beboermødet beslutter, at der skal holdes urafstemning om økonomien omkring affaldsøer. 

Begrundelse: 
På beboermødet d. 2.sep. 2003 var det ene punkt på dagsordenen "Godkendelse af den samlede affalds-ø
økonomi". På mødet blev der fremsat et mere vidtgående forslag om at forkaste resultatet af licitation. Dette 
blev vedtaget med 55 stemmer mod 46. 

Der blev ikke på mødet - sådan som jeg hørte debatten - rejst tvivl om selve licitationsresultatet, men der var 
blandt fo11alerne for at forkaste licitationen utilfredshed med det vedtagne affalds-ø-projekt. Der blev ikke 
peget på punkter, der kunne forventes at blive billigere ved en ny licitation. I stedet for det vedtagne affalds
ø-projekt ønskes en anden løsning med containere på fliser med træhegn omkring. 

Forkastelsen af licitationen betyder reelt, at hele processen ~kal staiie forfra med udarbejdelse af forslag, 
godkendelse af ny løsning og økonomi på beboermøde(r), godkendelse i V A's bestyrelse, godkendelse i 
kommunen evt. med beboerhøring. Imedens skal vi leve videre med den nuværende midle11idige dispensati
onsordning, der bestemt ikke er tilfredsstillende. Galgebakken skal desuden betale honorarer på ca. 500.000 
kr. til arkitekten og V As administration for arbejdet med affaldsøprojektet. 

Formelt set var det licitationen, der blev nedstemt, men reelt blev der på beboermødet stemt om et forslag, 
som ikke var på dagsordenen og som er vedtaget på tidligere beboermøder, nemlig udformningen af affalds
øerne. 

Jeg mener, at forholdene omkring vores affaldsordning er problematiske, og at det er væsentligt at få dem 
løst hmiigt og godt. Jeg har på flere beboermøder givet udtryk for, at jeg mener, at den valgte løsning er en 
rigtig flot og anderledes løsning, som både kan løse affaldsproblemerne, og desuden vil gøre Galgebakken 
flottere i hverdagen. Det samme gav flere udtryk for på beboermødet d.2.9. Det er samtidig sådan, at projek
tet kan gennemføres uden huslejestigning. Jeg vil derfor foreslå, at vi sender licitationsresultatet til urafstem
ning. 

Forslag til urafstemningstema: 
Godkendes forslaget om urafstemning, så vil jeg foreslå følgende afstemningstema. 

"Projektet 0111 affaldsøer på Galgebakken har efter afholdt licitation et budget på i alt 3.300.000 kr. Dette 
budget betyder, at projektet kan gennemføres uden huslejestigning" 

Kan din husstand godkende budgettet efter licitationen? D 
Vil din husstand forkaste budgettet efter licitationen? D 

Forslag til beboermødets anbefaling til beboerne i forbindelse med urafstemningen: 
Tekst A: 
Beboermødet d. 24. september 2003 har besluttet at holde urafstemning om det endelige budget for affaldsø
er på Galgebakken. Budgettet er udarbejdet efter, at der har været holdt licitation om projektet. Beboermødet 
anbefaler, at beboerne godkender budgettet. 

Tekst B: 
Beboermødet d. 24. september 2003 har besluttet at holde urafstemning om det endelige budget for affaldsø
er på Galgebakken. Budgettet er udarbejdet efter, at der har været holdt licitation om projektet. Beboermødet 
anbefaler, at beboerne forkaster budgettet. 



Beboernævn 

Fra: 
Til: 
Sendt: 
Emne: 

"Beboernævnet" <beboer@image.dk> 
"bibaschwoon" <bibaschwoon@get2net.dk>; "Anita Sørensen" <as.lib@cbs.dk> 
10. september 2003 13:34 
Re: det anslåede beløb i Anitas forslag til beboermøde 

Side 1 af 1 

Jeg retter tallet i Anitas forslag fra ca. 500.000 til ca. 400.000. Jeg regner i øvrigt med at lave materialet klar til 
trykkeren i morgen, torsdag-eftermiddag. Der er ikke indkommet andre forslag til dagsordenen end Anitas 
(altså lige bortset fra Agendaplanen). 

VH Sten 

---- Oprindelig meddelelse ---
Fra: bibaschwoon 
Til: Anita Sørensen ; GBs nævnssekretær 
Sendt: 10. september 2003 12:48 
Emne: det anslåede beløb i Anitas forslag til beboermøde 

Hej begge. 
Jeg har været i kontakt med VA for at få et lidt mere nøjagtigt overslag over de beløb, der under alle 
omstændigheder skal betales i år, hvis affalds-ø-projektet ikke blir gennemført. 

Der er den usikkerhed, at hverken arkitekthonoraret eller VAs ydelse er endeligt opgjort, men det vil være 
mere korrekt at skrive ca. 400.000. Og det er selvfølgelig vigtigt, for at Anita ikke skal blive anklaget 
for "overbudsargumentation". 

Jeg vil derfor be' Sten rette tallet i Anitas forslag på disketten. 
Hilsen -
Biba 

10-09-03 



Hovsa li 

På grund af en fjel under fremstillingen af GB 
Posten, blev første side i beboermødereferatet 
på side 3 erstattet af en kopi af side 33. 

Den rigtige side 3 bringes her. 

4.11.03. M VH: 
Sten Hansen, 

nævnssekretær 

0 

Referat fra: 

Budgetbeboermøde på Galgebakken. 
Onsdag den 24. september 2003 

På mødet skulle der tages stilling til budgettet for år. 2004 samt et 
indkommet forslag fra Anita Sørensen om urafstemning om affalds øernes 
økonomi. Materiale til mødet var husstandsomdelt en uge forinden. Der blev 
udleveret 98 stemmesedler, hvilket svarer til, at 49 husstande eller 7% af 
samtlige var repræsenteret. Til stede på mødet var endvidere afdelingsleder 
Kaj Agners høj og Per Larsen, medlem af VAs bestyrelse. 

1) Per Larsen blev valgt til dirigent og Jytte Jørgensen til med-dirigent. 
2) Sten Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 
3) Claes Solborg og Jytte Jørgensen blev valgt til stemmeudvalg. 
4) Den vanlige forretningsorden blev godkendt. Dagsordenen: (Der var 
oversprunget et tal i dagsordenens punk.topstilling, dirigenten rettede fejlen) 
Finn Klittum forslog, at urafstemningspunktet blev rykket op foran behand
lingen af budgettet. Biba Schwoon foreslog, at rækkefølgen blev bibeholdt, 
så budgettet var afklaret inden urafstemningsforslaget blev behandlet. Diri
genten bragte forslaget om at fremrykke urafstemningspunktet til afstem
ning: 23 stemte for, mens 41 stemte imod, så rækkefølgen i den fremlagte 
dagsordenen blev bibeholdt og dagsordenen var godkendt. 

Revision af Galgebakkens agendaplan (pkt.5) 

Lars Messell fra agendagruppen: På det årlige budgetbeboermøde fremlæg
ger en agendaplan for det kommende år. Agendaplanen forpligtiger på den 
måde, at driften, agendagruppen og beboerne som helhed f'ar nogle miljø
mæssige retningslinier og opgaver, som der bør arbejdes med i den kom
mende periode. I år er der opstillet nogle konkrete mål for det kommende år. 
Målene er muligvis både beskedne og kedelige - at spare på ressourcerne, at 
kildesortere noget bedre og bruge tøjcafeen - men de er der. Agendaplanen 
indeholder endvidere en status for det forløbne år. Statusen for år 2003 bærer 
præg af: at agendagruppen har manglet miljømedarbejderen til at udføre 

((fortsættes side 4 i GB Posten)) c:=:::> 
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Referat fra: 

Budgetbeboermøde på Galgebakken. 
Onsdag den 24. september 2003 

På mødet skulle der tages stilling til budgett_et for år,2004 samt et 
indkommet forslag fra Anita Sørensen om urafstemning om affalds øernes 
økonomi. Materiale til mødet var husstandsomdelt en uge forinden. Der blev 
udleveret 98 stemmesedler, hvilket svarer til, at 49 husstande eller 7% af 
samtlige var repræsenteret. Til stede på mødet var endvidere afdelingsleder 
Kaj Agners høj og Per Larsen, medlem af VAs bestyrelse. 

. ~1) Per Larsen blev valgt til dirigent og Jytte_Jørgensen til med-dirigent. 
· 2) Sten Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 

3) Claes Solborg og Jytte Jørgensen blev valgt til stemmeudvalg. 
4) Den vanlige forretningsorden blev godkendt. Dagsordenen: (Der var 
oversprunget et tal i dagsordenens punktopstilling; dirigenten rettede fejlen) 
Finn Klittum forslog, at urafstemningspunktet blev rykket op foran behand
lingen af budgettet. Biba Schwoon foreslog, at rækkefølgen blev bibeholdt, 
så budgettet var afklaret inden urafstemningsforslaget blev behandlet. Diri
genten bragte forslaget om at fremrykke urafs~emningspunktet til afstem
ning: 23 stemte for, mens 41 stemte imod, så rækkefølgen i den fremlagte 
dagsordenen blev bibeholdt og dagsordenen var godkendt. 

Revision af Galgebakkens agendaplan (pkt.5) 

Lars Messell fra agendagruppen: På det årlige budgetbeboermøde fremlæg
ger en agendaplan for det kommende år. Agendaplanen forpligtiger på den 
måde, at driften, agendagruppen og beboerne som helhed :far nogle miljø
mæssige retningslinier og opgaver, som der bør arbejdes med i den kom-

n''/llende periode. I år er der opstillet nogle konkrete mål for det kommende år. 
""

1

Målene er muligvis både beskedne og kedelige - at spare på ressourcerne, at 
kildesortere noget bedre og bruge iøjcafeen - men de er der. Agendaplanen 
indeholder endvidere en status for det forløbne år. Statusen for år 2003 bærer 
præg at: at agendagruppen har manglet miljømedarbejderen til at udføre 

· ((fortsættes side 4 i GB Posten)) c:=::> 
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nogle af de mere tidskrævende opgaver, som f.eks. møderererater, bag
grundsundersøgelser og grønne regnskaber. Agendagruppen består kun af en 
flok frivillige beboere og det giver nogle be~nsninger for, hvor meget der 
kan gøres - og gruppen vil i øvrigt meget ge~e have :fl~re medlemmer: 

Jon Sandreid uddybede statussen for Galgebakkens ressourceforbrug i år 
2002 set på baggrund af kommunens grønne regnskaber for boligområderne: 
Vand: Galgebakkens vandforbrug er faldet og ligger i år meget tæt på gen
nemsnittet for kommunens boligområder. Galgebakken er det boligområM 
uden private vandmålere, som har det laveste forbrug, og når det nye fælles
vaskeri kommer vil våndforbruget sikkert falde yderligere. Så der er næppe 
det store besparelsespotentiale ved at indføre vandmålere i boligerne. El
forbrug: Dette er er steget en smule og Galgebakken ligger lidt over gen
nemsnittet. Varmeforbrug: Galgebakkens vanneforbrug er faldet gennem 
flere år og ligger nu lige under gennemsnittet for boligområderne. Denne 
positive udvikling skyldes især de nye tage, der har bedre isolering og indfø
relsen private varmemålere. 

Kommentarer og debat . , 
Stig Larsen bemærkede som en positiv nyhed, at indeklimaet er taget med i 
agendaplanen, da der er en snæver sammenhæng mellem varmeforbrug og 
indeklima og ville gerne høre noget om økonomien i forbindelse med dette. 
Vibeke Hansen svarede, at indeklima er kommet med i agendaplanen, fordi 
hun og andre i -~ppen har ønsket,. at der bliver sat fokus på indeklimapro
blemerne. Men agen~ppen har ikke ressourcer til at undersøge og løse 
problemerne, så når indeklimaet er kommet med i agendaplanen, skal det 
forstås som en henstilling til, at der gøres nog~ i den kommende periode. 

Lars Messen uddybede vedr. økonomien, at hvis agendagruppen har kon-:
krete forslag, så bliver de prissat og fr~t soin forslag til budgettet, men 
dette er ikke tilfældet for indeklimapunktet, for det for stor-en såg til, at 
agendagruppen kan overskue deJ:l. Kirsten Lauritsen ville godt høre om pro
blemerne med skimmelsvainp i bpligerne er så store, at der bør afsættes pen
ge på budgettet til dette. Biba Schwoon svarede, at indeklimaudvalget arbej- · 
der med at finde ud af hvorvidt. besparelserne på vartneforbruget - som jo er 
godt miljømæssigt - giver fugtproblemer i' de boliger, hvor der spåres for 
ivrigt. Der arbejdes med indeklimaproblemerne i hele V A, og når der fore
ligger nogle konkrete løsninger, som kan prissættes, så bliver det også sat på 
budgettet .. 

4 - ~Å J .C'.~R A UUli'Dr\C''T'Vl\.T 

Dirigenten satte ·~.;,endaplanen til afstemning og agendaplanen blev enstem
migt vedtaget. 

Budget 2004 (pkt.6) 

Jens Ellesøe Olsen fra nævnet: og økonomiudvalget fremlagde budgetforsla
get: Budgetlægningen er i år blevet forsinket pga. mandskabsmangel i VA
huset, og V A har måttet b~ytte sig af ekstern hjælp fra AI<.B til at få lavet 
afdelingernes budgetter. Budgetforslaget for Galgebakken indeholder en 
huslejestigning på 2,25%, hvilket er det bedste af det mulige, idet et budget 
med en mindre huslejestigning vil gøre meget ondt og vil gå ud over vedli-
geholdelsen. · 

Jens.gennemgik de kontier, hvor _der er væsentligste ændringer i fht. budget
tet for år 2003, bl.a.: Nettokapitaludgifterne (konto 101) er steget med 
265.000 kr. som følge af mindre rentesikring. Men stigningenermindre, end 
den ~e have været, fordi der er i samm~ng med institutionssalget er 
modregnet et beløb på 675 .000 ~-, som kan forventes, når de kommende . 
forhandlinger med Landsdispositionsfonden og Finansstyrelsen er afsluttet 
og hele regnskab for bygningssalget kan opgøres. Renovationen (konto 109) 
her budgetteres med besparelse på 264. 000 kr. med den nye affaldsordning, 

>4ordi bqrtskaffelsen af affald er blevet billigere. Besparelsen skal dog bruges 
' /til afskrivning _på lån til opføreise af permanente affaldsøer, for når dette lån 

bliver optaget, skal låneudgifterne efterfølgende indgå i budgettet. Renhol
d~lsen (konto 114) har en stigning på 300,000 kr. som følge af merituddan
nelse til ejendomsfunktionærerne .. l)nder konto 118 budgetteres med en be
sparelse på vaskeriet.på 65.000 kr. fordi udgifterne til vand og service med 
det nye vaskeri b.liver mindre. Beboeraktiviteterne (konto 119) indeholder en 
lille besparelse på udgifterne til afløsertimer for beboerhusmedarbejderen. 
Besparelsen er foretaget efter en vurdering af behovet· i økonomiudvalget. 
Udvalget kom frem til, at beløbet kunne beskæres fra 44. 000 kr. til 22. 000 
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kr. Det har siden vist sig, at Beboerhusets forretningsudvalg ikke er enig i . 
denne vurdering, og Jens mente også, at det ser ud til, å.t beløbet på 22.000 
kr. er for lille. Det er aftalt, at behovet for afløsertimer senere skal undersø
ges gennemgribende. I aften stiller Dorte Brink fra beboerhusets forretnings
udvalg et forslag til budgettet om at beløbet forhøjes med 13.000 kr., så det 
kommer op på 3_5.000 kr. På konto 121 må. der regnes med øgede henlæggel
ser til istandsættelse ved fra flytning, fordi inange af de beboere som flytter 
har boet længe i boligen, hvilket giver.større udgifter til istandsættelsen. Jens 
gjorde til sidst opmærksom. på, at udgifterne til det nye netværksprojekt end
nu ikke er indregnet i budgettet; fordi byggeregnskabet endnu ikke er afslut- . 
tet. Men det kommer ind. i løbet af år 2004, når den første låneydelse skal : 
betales. Ligeledes er antennebudgettet opstillet på basis af det gamle anten
ne-net. 

Afdelingsier Kaj Agnershøj gennemgikherefter konto 116 -planlagt vedli
geholdelse, bl.a.: 400.000 kr. til reparation af skimmelsvampeskader, her
under nogle undersøgelser af tilstanden i boligerne. 450.000 kr. til :funda
menter og kældervægge, hvor der er nogle store afskalninger. 400.000 kr: til 
reparation og vedligeholdelse af legepladser. Kaj. gjorde opmærksom på, at 
der har indsneget sig en regnefejl. på I 00. 000 kr. på konto 116, så det kor
rekte samlede beløb for år 2004 er 6.865.000 kr. Fejlen far dog ikke betyd
ning for årets husleje, da beløbet bliver dækket af henlæggelserne og i likvi
ditetsbudgettet er det korrekte beløb anført. Kaj fremlagde endvidere lang- . 
tidsplanen (likviditetsbudgettet) på en overhead: Planen er stort set som den 
har set ud igennem de sidste år. For hvert af årene 2005-06 og 2008-09 et 

. behov for anden kapitalanskaffelse på mellem 7,5 og 8,5 mio. kr. til fi:n.ansie
ring afbadeværelsesrenoveringer, og i 2014·er der behov for anden kapita
lanskaffelse på 22 mio. kr. til udskifuring af køkkener. Ellers.hænger bud
gettet godt sammen og der er tilstrækkelig likviditet, men der er heller ikke 
afsat penge til andre større udskiftninger eller.renoveringer. 

Debatten om budget 2004 (m.v.) 

Vedligeholdelsesudgifter: 
· Kirsten Lauritsen spurgte om den 

øgede udgift til istandsættelse ved 
flytning betyder at beboere, som har' 
boet længe får lavet noget mere, 
f.eks. afhøvling og lakering af gulve? 

6 
~AT ~v-u A uvvnru::,,..,r,,,.,1 

Jens svårede, at 1gene først bruges når boligen .er fraflyttet. Afdelingen 
betaler for en ekstra/sidste gang lakering i flytteboligerne, men sådan har det 
været i flere år. Helge (?) ville gerne have uddybet nogle poster på konto 
116: 350.000 kr. til vedligeholdelse af :maskiner, 250.000 kr. til en unitbyg
ning ved materialegården og 500.000 kr. til vedligeholdelse af p-plads
belægning. Afdelingslederen svarede, at det første drejer sig om udskiftning 
af nogle meget nedslidte maskiner. Det andet om en ny portfacade af alumi
nium til materialegården, da den gamle træport næsten er rådnet væk. De 
500.000 til p-pladsbelægning - som også dækker opretning affliser·mv. - er 
'et beløb, som har været med i mange år, men i år 2003 er det dog·kun de 
værste huller på p-pladserne, som er udbedret. Der kommer en mere gen
nemgribende renovering og forskønnelse afp-pladseme i 2004, når affald-

(;søerne ·er blevet bygget. 

På konto 116 er der i år 2004 afsat 400.000 kr. til.fugtskader. Stig Larsen 
mente,. at dette burde gøres .til fasf årlig udgiftspost i langti-dsbudgettet, bl.a. 
fordi udbedring af fugtskader i .et lille antal boligeri år 2003 var løbet op i 1 
mio. kr_. Kaj Agnershøj sagde, at de 400.000 kr. til fugt- og indeklimapro-. 
blemer foreløbigt kun ·er afsat for år 2004, men det er aftalt i økonomiudval
get, at det skal tages op til revision, om der skal afsættes et fast beløb frem
over. 

De økonoliiiske konsekvenser af bygningssalget: · 
. Stig Larsen ville gerne have en uddybning af økonomien i forbindelse med 
bygningssalget. · 

Jens Ellesøe Olsen uddybede: Da vi besluttede at sælge institutionerne, 
lavede V As tidligere direktør Jan Weichardt nogle regnstykker, som viste at 
afdelingen kunne få et overskud, der kunne bruges til at bygge et nyt bebo
erhus som erstatning for det gamle, som vi solgte til kommunen. Bygninger
ne blev solgt til den forventede.pris. Herefter gik der eri rum tid, hvor Fi-

. . /~styrelsen skulle beslutte, hvilke af de gamle lån der skulle indfries, og 
· ··-·"derefterberegne_ ændringerne i rentesikringen m.m. Disse forhold er der · 

ingen på Galgebakken, som har forstand på, så vi måtte bare afvente Finans
styrelsens sagsbehandling. Men da Finansstyrelsens afgørelse omsider fore
lå, viste det sig, at der ikke. var det overskud fra handlen, som vi var blevet 
stillet i udsigt. V A har efterfølgende m~ bistand fra AKBs økonomichef 
:vurderet Finansstyrelsens afgørelse, og de mener, at Finansstyrelsen har · 
overset nogle·forhold vedrørende rentesikring og afskrivning. Finansstyrel
sen har ikke taget hensyn til, at staten kun yder rentesikring·til egentlige 
boliger,.mens bygninger til institutioner o.lign. ikke oppebærer ikke rentesik-
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ring. Men når Galgebakken sælger nogle institutionsbygninger, så er det 
urimeligt, at rentesikringen 100% bliver modregnet for de lån, som indfris. 
Det er herved Galgebakken mister q.en økonolllISke fordel ved handlen. V A 
har sammen med AK.Bs økonomichef tilkendegivet på et møde med nævnet, 
at Galgebakken kan regne med en økonomisk fordel af handlen, .når Finans
styrelsen indser, at de har begået en fejl. De har endvidere givet udtryk for, 
at det er forsvarligt og helt i overensstemmelse nied gældende regler, at bud
gettere for_ år 2004 med en økonomisk fordel på konto 101 på 675 .000 kr. En 
endelig afgørelse af hele salgs-sagen :vil dog først foreligge om et halvt års 
tid. Stig Larsen fandt redegørelsen udemærket, .men gjorde opmærksom på, 
at hvis Galgebakken i sidste ende alligevel ikke f'ar den forventede økonomi
ske fordel, så bliver det staten, s_om høster fordelen, mens Galgebakken mi~ 
ster lejeindtægten for institutionerne, og salget af institutionerne har i så fald 
kostet beboerne penge. 

Inger Wilken spurgte om det - i værste fald "." kan lade sig gøre, at handlen 
gar tilbage, som Biba på et tidspunkt har nævnt som mulighed i G.µgebakke~ 
posten? Biba svarede, at da denne mulighed blev nævnt i Galgebakkeposten, 
indgik den i en orientering om samtlige muligheder, der havde været til dis
kussion som led i opstillingen af en handlingsplan. Vedrørende risikoen for, 
at salget kan koste beboerne penge, så er det ret sikkert, at det først rigtigt 
ville komme til at koste penge, hvis vi stadigvæk havde instittJtionsbygnin
gerne og skulle renovere dem. At undgå denne udgift var en del af bagrun
den for beslutningen om at sælge bygningerne. :t\-fen med de meldinger der er 
kommet, regner nævnet stadigvæk med, at vi f'ar et positivt resultat ud af 
salget. En udgang på sagen, hvor der ikke er penge til at bygge nyt for, vil 
ikke bare blive godtaget. Situationen har hele tiden været, at Galgebakken 
skulle sælge institutionerne og have et erstatningsbyggeri med nye beboerlo- · 
kaler. finansstyrelsens afgørelse stenmler hverken overens med ·den rådgiv
ning Galgebakken har faet, eller med tilkendegivelserne fra Landsdispositi-

. onsfonden og AKBs :firuinschef om, at vi kan forvente et bedre resultat. 

Lys-planen: . . . 
·Kirsten Lauritsen ville-gerne høre noget om lysplanen, idet.hun syntes, at der 
manglede lys på Galgebakken og i særdeleshed på Kænnosestien. Benny 
Klausen redegjorde for, hvad.der hidtil er gjort for at_forbedre·belysnings
forholdene på Galgebakken set i sammenhæng med lysplanens prioriterin
ger. Vedrørende belysningen på Kænnosestien, så arbejder lysudvalget med 
et løsningsforsiag, hvor stibelysningen forbedres uden for månge gener i 
baghaverne, der grænser op til stien. Kirsten stillede foresiog cim, at der af-
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sættes penge på '"igettet til forbedring af stibelysningen på Kænnosestien 
ved beskæring af træerne. Men da der opstod tvivl om, hvorvidt træerne her 
er kommunens ejendom og ansvar, blev konklusionen, at afdelingslederen 
undersøger sagens aspekter og fremlægger resultatet for et kommende bebo-
ermøde. 

iUll!Øl').r,IJV \~ 
..... S~Jlf~- )!J .. 

.;~ ·I !~•'l•i,/ )' .. 1',A . 
...• ·zr f-;,"'l"of~wM,11 

De kommende år. huslejeudvikling: 
Som sidste indlæg i budgetdiskussionen kom Vibeke Hansen med sit bud på 
huslejeudviklingen de ~ammende 3-4 år, når de forventelige kommende 
ekstra udgifter bliver inddraget: Helt generelt, så kan vi ikke låne nogle pen
ge, uden a'I; vi også får huslejestigninger, uanset om det er lån til affaldsøer, 
beboerh~·se, vaskerier ell,er andet. Nye projekter bør finansieres af henlagte 
· midler,' som det er gjort med våskeriprojektet. Hvis besparelsen på renovati
onsudgiften på 264.000 kr., som er indeholdt i budget 2004, skal bruges til 
:finansiering af affaldsøer, så giver det en ekstra huslejestigning på 3/4% og . 
. en sanili:t huslejestigning på 3%. Internetprojektet blev vedtaget i meget bred 
enighed, selv om det giver en huslejestigning på yderligere 3 %, -der kommer 
om nogle. måneder, når byggeregnskabet er afsluttet. Hvis· sagen. med Fi

(~rumsstyrelsen tabes, kommer der endnu ·en huslejestigning, så niveauet når 
·- op på 7-7, 7% i iht. i dag. Hvis der skal lånes ca. 6 mio. kr. til et nyt beboer

hus kommer der ca. 1,5% huslejestigning oveni. Dertil kommer den alminde
.. lige prisstigning på 2-3%årligt, som ikke kan undgås. Den samlede konse-
. kvens af disse stigninger er, at huslejen frem til år 2006 vil stige med 15%, 

hvilket svarer til 14.000 kr. mere om året for en ~or familiebolig. I dette 
perspektiv er der ikke inddraget øgede udgifter til bedre vedligeholdelse og 
fornyelser af de mange ting på udeområderne som trænger~ eller til udbed
ring af skimmelsvamp- og indeklima-problemer i boligerne. Vibeke sluttede 
af med en anbefaling ~ at stemme for det fremlagte budgetforslag. 
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Konto 119, beboeraktivitets-koiltoen (pk:t.pb) 
Beløbet til afløsere for beboerhusmedarbejderen, 

Dorthe Brink fra beboerhusets forretningsudvalg foreslog, at beløbet til af
løsning for beboerhusmedarbejderen (konto 111, note. I I) hæves ined 13. 000 
kr., fordi det afsatte beløb på 22.000 kr. højst kan dække afløsning ved lør
dagsåbningen i udlånet, men ikke afløsning ved ferie eller ved sygdom. Vi
beke Hansen var enig i, at der skal være penge til. ferieafløsning osv., men 
det måtte være indregnet i det beløb, som bliver oplyst fra V A. Vibeke Han
sen og Stig Larsen mente, at det drejede sig om et forslag om at opnonnere 
stillingen. Økonomiudvalget havde nøje gennemgået behovet og fundet at de 
22. 000 kr. var tilstrækkeligt. Stig Larsen.:rnente, at eftersom Dorthes forslag 
var er forslag om en opnormering, burde det have været ude til beboerne 
inden mødet: Dorte Brink svarede, at hendes forslag hverken drejede sig om 
en opnormering af timetallet til beboerhuset eller til beboerhusmedarbej
deren. Der ligger i forvejen en beboermødebeslutning om, at stillingen er 
nonneret til 37 timer+ 3 timer, hvor de tre timer primært drejer sig om lør
dagsåbningen i udlånskontoret. Disse tre timer bliver kun lige knapt dækket 
ind af beløbet til afløsning på 22 .. 000 kr., så der mangler penge til afløsning 
ved ferie og sygdom. Derfor bør der afsættes 13.000 kr. ekstra til afløsning. 
Beboerhusniedarbejderen, Henrik Jensen, fandt d~ mystisk at skulle have . 
sin stilling diskuteret på denne måde på et beboerpiøde. Henrik gjorde op
mærksom, at den nuværende normering, som Dorte nævnte, blev.vedtaget på 
et beboermøde for nogle år siden, som :r:eaktion på en foregående beboermø
debeslutning, som blev omgjort. Denne foregående beboermødebeslutning 
gik på af stillingen, skulle nedskæfes til en halvtidsstilling og _som konse
kvens heraf, var Henrik blevet opsagt. 

Godkendelse af budget 2004 (pkt.6c) . 
. Æn,dringsforslag til k~nto 119 •fra Dorte Brink 

fra beboerhusets forretningsudvalg om, at be
løb~ til afløsere bliver sat op fra 22.000.til 
35.000 blev vedtaget. 

Det samlede budget, med en huslejestigning på 2,25% (+ 13.000 kr. ek~tra til 
afløsere for beboerhusmedarbejderen) blev enstemmigt godkendt. 
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Indkommet _rslag (pkt. 7): 
Forslag fra Anita Sørensen om afholdelse af urafstemning om økonomi-
en omkring affaldsøer · 
Anita uddybede baggrunden for sit forslag, .bl.a.: På beboermødet den 2. 
september skulle der tages stilling til økonomien for affaldsøerne på bag-

'· . grund af det fremlagte licitationsresultat. Inndlertid gik indvendingerne ikke 
på, at licitationsresultatet var blevet for dyrt set i forhold til det projekt, der 
blev sendt i licitation, så i realiteten blev der ikke taget stilling til økonomien 
på beboermødet. Indwndingerne gik på projektets udformning, som imid
lertid var besluttet på et tidligere beboermøde den 28. november 2002, så 
stillingtagen til.selve projektet var ikke på dagsordenen den 2. september. 

,;:cPet blev ganske vist nævnt på 2.s_eptember beboermødet, at det nye budget 
var større end det b0:dget, som blev besluttet den 28. november. Men det nye 
budget for affaldsø-:-_projektet indeholder iJ.dce en huslejestigning, så det er 
faktisk mere fordelagtigt end. budgettet fra november sidste år, da der den
gang blev kalkuleret med· en huslejestigning på 44 øre/m2/år. Anita. stiller 
forslag om uraf~g for få prøvet om beboermødets beslutning den 2. 
september afspejler Galgebakkens holdning eller ej. 

Dirigenten klargjorde retningslinierne for behandlingen af punktet: Projek
tets indhold er blevet diskuteret tidligere. Diskussionen nu drejer sig om, 
·hvorvidt der skal være urafstemning eller ej om licitationsresultatet, og hvis 
ja, hvordan afstemningstemaet så skal være. Dirigenten opridsede endvidere 
forløbet på sidste beboermøde, hvad angik spørgsmålet om urafstemning 
samt de vedtægtsmæssige regler for beslutnipg om urafstemning: En beboer 
foreslog på beboermødet den 2. september urafstemning om det fremlagte 
forslag: M~n da hun blev bedt om at fremsætte forslaget skriftligt, som for
retningsordenen kræver, trak hun sit forslag. Da talerlisten var lukket, frem
kom et nyt forslag om urafstemning. Afstemningen om licitatioµsforslag~ 

•:~lev foretaget, og det blev forkastet. Da situationen var den, at beboermødet 
, -,11avde forkastet forslaget, mente dirigenten ikke, at beboermødet bagefter 

kunne vedtage, at sende det forkastede forslag ud til urafstemning. Hvad 
angår dette peboermøde, så er der ikke noget vedtægtsmæssigt til hinder for, 
at et efterfølgende beboermøde kan tage et tidligere behandlet punkt op igen, 
i d~ tilfælde det aktuelle forslag om urafstemning. Den vedtægtsmæssige 
begrænsning ligger i, at når der er truffet en beslutning ved urafstemning, så 
gælder urafstemnings-beslutningen frem til næste ordinære beboermøde, 
dvs. maksimalt _et.halvt år for VAs vedkommende. Vedtægterne siger også, 
at et beboernævn ikke efterfølgende kan beslutte at sende en beboermødeaf-
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gørelse til urafstemning. Det er beboermødet, som skal træ:ff~ beslutning om 
urafstemning, ligesom det er beboermødet, som skal afgøre af~gste-
maet. <*> · · ·· · 

Stig Larsen syntes, at det var forvirrende at skulle forholde sig til, 'hvad det 
egentlig var, som blev besluttet pa sidste beboermøde, tilmed uden ·at have 
set referatet. Men selv uden et referat står det klart, åt beboermødet forka
stede det fremlagte forslag i sin helhed, og ikke k.un·en del af det. Det er 
underligt, at V A ikke_ har meddelt entreprenøren, at deres tilQud er blevet . 
forkastet. 

Der var bred principiel tilslutning til, at større byggeprojekter bliver afgjort 
ved urafstemning. Men Uffe Wi~ Finn Klittum og Vibeke Hansen ,mfl. 
fandt det.ikke rimeligt, at forslaget om urafstemning først fremkommer efter, 
at et beboermøde har sagt nej til et forslag. Forslaget o~ urafstemning burde · 
have været fremsat på forhånd inden beboermødet· den 2, September, så ville 
de gerne have støttet det .. Som situationen er nu, bør beboermødets tidligere 
beslutning respekteres, og der bør udarbejdes et nyt fc;,rslag, soni kan samle 
et flertal. Steffen Stnpp, Claes Solborg, Biba Schwoon·m.fl. mente, at uraf
stemningen bør afholdes·, for at sagen kan blive a:fgjort på en ordentlig måde. 

: . . . 

Claes Solborg gjorde opmærksom på,. at det forslag, som blev forkastet på 
beboermødet den 2. s~pteniber, havde været forelagt på to tidligere beboer
møder, der begge havde-givet deres tilslutning til, at ~vnet gik videre med 
forslaget. Projektudarbejdeisen, som altså var sket med beboe~denies 
.billigelse;var løbet op 1400:000 kr., og dis~e penge skal betales, uanset om 
der bliver sagt ja_ eller nej til projektet i sidste ende: Grundlæggende er pro
blemet, at beboerdemokratiet har sløje kår, fordi der som regel er s·å få bebo- . 
ere, der deltager på beboermøderne, at ciei- kun behøves et lille antal stemmer 
bag beslutningerne, og beslutningerne kan derfor· alt for nemt .bn omgøres 
på et efterfølgende beboermøde. Fordelen ved afgørelser ved urafstemning 
er, at beslutningerne får et bredere og mere stabilt beboergrundlag. 

<*> Dirigenten oplyser, at han pli mødet /<Jrhold( sig til: 
VA 's vedtægter§ 18 stk.3. Vejledning for drift af almene boliger s.48. 
Afstemningstemaet 0111- affaldsøernesøkonomi,fremsat den 2/9.03 af Vibeke Hansen, 
som lød: "Licitationen forkastes"· . . 

lref 25/10.03 · 

12 
- GALGEBAKKEPOSTRN 

I 
I 

Der var meget b1 "' • ilsluttring til Claeses påpegning af det beboerd~okrati
ske problem. Biba Schwoon med den tilføjelse, at en urafstemning kan sætte 

. . en stopper for forhalingen af 1:>eslutningsprocessen, som bLa. har resulteret i, 
at der har måttet etableres en midlertidig affaldsordning, som giver mange 
genei:. Stig La,rsen med den tilføjelse, at hvis affaldsø-forslaget på et tidligt 

. tidspunkt i forløbet var blevet lagt ud til urafstemning, så havde vi ikke væ-
ret i den situation, at der er blevet brugt 400.000 kr. inden beslutningen 

· kommer til urafstemning. Stig mente, at· det demokratisk set, var et dårligt 
argument for at sige ja, at der allerede er brugt 400 .000 kr. 

. Afstemning (}m urafstemning: 
Der var 69 stemme for Anitas forslag om urafstemning, der var 12 stemmer 

~jrnod, og der var 14 stemmer, som undlod. 
"\l":i . . 

Temaet for. urafstemningen. · 
Ordlyden af forslaget til urafstemningstema fra Anita Sørensen: 

· "Projektet om affaldsøer på Galgebakken har efter afholdt licitation et bud
get på i alt 3.300.000 kr. Dette b'udget betyder, at projektet kan gennemføres 
uden huslejestigning. . . • . 
Kan din husstand godkende budgettet efter licitationen? _.((eller)) 

· Vil den husstand forkaste budgettet efter licitationen ? _. " 

Konsekvenserne af et nej 
Benny Klausen og Helge(?) mente, at der manglede.nogle formuleringer af, 
hvilke økonomiske konsekvenser et nej vil have, og hvordan et alternativt 
projekt skal være. Helge undrede sig over, at sagen er blevet diskuteret, som 
om man kan vælge mellem en løsning der koster 3,3 mio. kr. eller en løsning 
der koster O kr. Men den midlertidige. ordning kan ikke gøres ·permanent, så 

. enten driften eller kritikk~rne af forslaget bør fremlægge nogle·beregninger 
af, hvad en billigere alternativ løsning rent faktisk vil koste. Hvis det_f.eks. 
kun: drejer sig om en samlet besparelse på 300.000 kr. ud af3;3 mio. kr., 

/~µvad er så fidusen ved at skyde det fremlagte og færdig bearbejdede forslag i 
Ckjsænk? • 

Følgevirkningerne for huslejen 
Stig Larsen gjorde opmærksom på, at beboermødet lige har vedtaget et bud
get,. hvor de 264.000 kr., som er sparet på den ga]Jlle affaldsordning, er 
brugt. Stig syntes, at der lå mange uafklarede og ubesvarede spørgsmål i 
formuleringen afurafstemnjngstemaet, som burde afklares. Skal Anitas for
slag forstås sådan:, at hvis folk stemmer Ja' til forslaget, og der så alligevel 
kommer-en huslejestigning, så er forslaget alligevel forkastet - eller hvor-
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I . 
dan? Det er blevet sagt tydeli~ under budgetforhandlingerne, at hvis af
faldsø-projektet skal gennemføres, så vil det give huslejestigninger i fht. det 
vedtagne budget. Men skal der så være en ny urafstemning? Vibeke Hansen 
mente ligeledes, at det var forvirrende, at der stod i forslaget til afstemning
stema, at projektet kan gennemføres uden·huslejestigning~ eftersom projek
tets skal finansieres ved at optage et lån på 3,3 mfo. kr., og.låneudgifterne · 
skal afdrages med et beløb hvert år. Udgiften til afdraget skal sættes ind i 
budgettet, hvilket giver en huslejestigning ud over stigningen på 2,25% som 
er vedtaget. Så proj~ktet kan ikke gennemføres uden huslejestigning. 

Biba Schwoon opridsede, at udgangspunktet for c;l,iskussionen om affalds,
øeme har hele tiden været en opstilling, som viser, at lånet til opførelsen af 
affaldsøerne kan finansieres af den besparelse, soni afskaffelsen af den gam
le henteordning giver. Det er det, som står i teksten, og det. er grundlaget for 
projektet, og dette har ikke ændret sig. Jens Ellesøe Olsen mente, at det må-:- · 
ske skyldes den lange tid, som der er gået siden starten på affaldsø-projektet, 
at dette udgangspunkt er blevet glemt. Men når vi nu allerede har taget be
sparelsen ved at afskaffe den gamle ordning med i budget 2Q04, så er det 
klart, at hvis der efterfølgende optages.et lån til opførelse af affaldsøer, skal 
afdragene ·på lægges ind i budgettet. Stig Larsen gjorde opmærksom på,· at 
man så skal huske at fortælle, at med en årlig låneudgift på 300.000 kr. bli
ver huslejestigningen ikke kun 2,25%, men 3%. 

Claes Solbor'g fandt det svært at overskue regnestykket, men syntes det så ud 
som om, at Stig havde en pointe. Claes forslog, at driften anmodes om, eller 
pålægges, at udarbejde og udsende et bilag til urafstemningsmaterialet med 
konsekvensberegninger af besparelser og udgifter ved affaldsø-projektet i 
afdragsperioden for de næste 10 år fra år 2004 og fremefter. Det ville også 
være godt, hvis der kunne laves en oversigt over, hvilke u.dgifter licitations
prisen må forhøjes med, hvis realiseringen af projektet forsµikes yderligere 
pga. klager el.lign. 

Ændringsforslag til afttemningst~maet: 
Nini Kyner mente, at selve afstemningstemaet kun bør være en formulering· 
af det man stemmer om, og der bør kun kunne stemmes '.ja' eller 'nej' til lige 
præcis dette. Der må ikke .stå noget om, at det bliver huslejeneutralt, eller at 
det.kommer til at koste så og så meget mere. Den slags oplysninger kan man 
sende ud på nogle andre papirer. 
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. Ruth Jakobsen >hnlagde et ændringsforslag til Anitas fonnulering af af-
stemningstemaet: · 
"Projektet om affaldsøer har efter afholdt licitation et budget på i alt 
3.330.000 kr. 
Ja til projekt og budget_· _· ((eller)) 
Nej til projekt og budget_ " · 

. Ruth begrundede sit ændringsforslag med; at formuleringen blev mere neu
tral, hvis man sletter sætningen i Anitas forslag oi;n at, "· Dette budget bety
der at projektet kan gennemføres uden huslejestigninger." Hvis der overh:o
vedet skal stå nogen bemærkning, så bør der kun· stå, at man forventer, at 
projektet vil koste 3,3 mio. kr. Men Ruth tvivlede i øvrigt meget på, at denne 
type budgetter blot tilnærmelsesvis bliver overholdt. · 

Anita Sørensen kunne tilslutte sig Ruths ændringsforslag, hvis dette gør for
muleringen mere enkel og forståelig. Men Anita gjorde dog ?Pmærksom på, 
at sætningen på det nærmeste er et.direkte citat fra det materiale, som blev 
husstandsomdelt til beboennødet om affaldsøer den 2. september (side 4: 
Affaldsøer - økonomi, som afsluttes med, at : "Projektet kan således gen
nemfør~ uden huslejestigning.") Anita opfordrede til, at denne beregning 
genudsendes med bilagsmaterialet til urafstemningen. · 

Biba Schwoon mente~ at den oprindelige formulering af urafstemningstemaet 
burde bibeholdes, fordi det er vigtigt at holde fast i, er at der med urafstem
ningen kun skal tages stilling til licitationsresultatet. Med Ruths ændrings
forslag til afstemningstemaet koin,mer urafstemningen til også at blive en 
fornyet stillingtagen til selve projektet og ikke kun licitationsresultatet. Biba 
opretholdt derfor det freml~ forslag til urafstemningstema. 

Dirigenten satte først Ruths ændringsforslag til 
· afstemning: Der var 39 stemmer for Ruths æn
dringsforslag: Der var 49 stemmer imod, og 4 
stemmer der undlod. 

Dirigenten satte det oprindelige forslag til af
stemning: Der var 50 stemmer for forslaget. 
Der var 22 stemmer imod forslaget, og 4 . 
stemmer der undlod. Forslaget til urafstem
ningstema var således vedtaget. 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
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Beboermødets anbefal~ng til urafstemningen: 
Anita Sørensen havde formuleret to alternative forslag til beboermøde- ·· 
beslutnpg, hhv. en positiv og negativ anbefaling til beboerne i forbindelse 
med urafstemningen. Stig Larsen mente ikke, at beboermøde burde_vedtage 
noget, eftersom beslutningen om urafstemning er udtryk for, atbeboeimødet 

· ikke mener sig i stand til at træffe en kvalificeret beslutning. Steffen Stripp · 
mente, at forslaget om anbefalinger burde trækkes, fordi beboermødet deri 2. 
september havde truffet en beslutning; og b,vis denne skulle tages op igen, så 

. skulle hele diskussionen af affaldsø~projektet genåbnes. 

Anita Sørensen trak sit forsiag om, at beboermødet skulle tage stilling til en 
anbefaling. 

Eventuelt (pkt.8) 
Herunder kom Anita Søren med en.kommentar til Vibeke Hansens afslut
tende indlæg under budgetpunktet: Anita mente, at man bør indstille sig på, 
at det koster noget, at bo i almene boliger, hvis boligerne skal va;,re ordent
lige, og derfor syntes hun ikke, at·u,dsigten til en huslejesting på 14.000 kr. 
for en stor familiebolig over en årrække virkede specielt rystende. Især.ikke, 
hvis man sammenl,igner med, hvad det vil koste, hvis regeringens forslag 
om, at man skal købe sin lejlighed bliver realiseret. 

Dirigent: 
Per Larsen 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Vedr.: Urafstemning om affalds Ø'er 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

7. oktober 2003 

Om kort tid vil der blive afholdt urafstemning om licitationsresultatet vedrørende 
Affalds Øer. 

Nævnet på Galgebakken indstiller at der stemmes Ja til licitationsresultatet. 

Hvis ikke vi stemmer Ja, vil det betyde, at hele processen skal starte forfra med 
projektering, beboermøder, godkendelse i kommunen, nabohøring m.m. 

Vi har indtil nu brugt ca. 400.000 kr på projektering og dette beløb vil være spildt, hvis vi 
skal starte forfra med et nyt projekt. 

Hvis ikke vi stemmer Ja, skal vi fortsat se på nogle uskønne containere med tilhørende 
lugtgener. Samtidig med at vi ikke har mulighed for at sortere vores affald i fraktionerne: 
dagrenovation, pap, papir, glas og flasker. 

Husk at Galgebakken er blevet påtvunget at indrette en ny ordning for afhentning af 
dagrenovafion efter et påbud fra Arbejdstilsynet. 

Nævnet har efter Beboermødets beslutninger ladet udarbejde forslaget om Affalds Ø'er. 
Albertslund Kommune og Arbejdstilsynet har godkendt dette løsningsforslag. 

Det har fra starten været et forslag med tagoverdækkede Affalds Ø'er. Dette både af 
hensyn til beboerne og de ansatte. Fordi en tagoverdækning giver mulighed for at holde 
områderne renere, og giver beboerne mere beskyttede forhold til at aflevere og sortere 
affaldet i de rigtige containere. 

Fra starten i august 2002 har det været klart, at den nye affaldsordning ville blive 
omkostningsneutral for huslejen. Det har vi fået bekræftet fra Albertslund Kommune. 
Årsagen er at det er langt billigere at få afhentet vores dagrenovation ved en Affalds Ø end 
afhentning i vores skure. Der skal bruges færre kroner til arbejdsløn. 
Vi sparer ca. 300.000 kr/år ved afhentning på Affalds Ø'erne. 

Etableringen af de ny Affalds Ø'er koster Galgebakken 3,3 mio kr. 
Vi skal altså optage et lån til denne investering. Dette lån forrentes og afskrives med den 
besparelse (på 300.000 kr/år) vi har ved afhentning på Affalds Ø'erne i stedet for· 
afhentning i skurene. 

Nævnet på Galgebakken 



URAFSTEMNINGSTEMAET ER IKKE SANDT! 
~~ 

Låntagning på 3.3 mill. kr. til bygning af nævnets skraldeskure viFu·aIøse en 
huslejestigning på 1 % de næste 20 år! · 
Fordi besparelsen allerede er indarbejdet i budgetterne. 

Hverken Kommunen eller Arbejdstilsynet har krævet skraldeøerne overdækket! 

De 400.000 kr. der er brugt til nævnets projekt skal betales uanset om projektet 
gennemføres eller ej. · · 

HVAD HANDLER AFSTEMNINGEN OM? 

Afstemningen handler om vi vil bruge 3,3 mill. kr. på at pakke nogle affaldscontainere ind 
og dermed få en huslejestigning på 1 %, samtidig med at vi selv skal lave arbejdet og 
derved går glip at besparelsen ved at fyre vores skraldemand .. 

Hvad er alternativet? 
At lave fem til ti nye containerpladser med fliser og hegn rundt om uden overdækning. Vi 
har fået et bindende tilbud fra et brolægger/tømrefirma, pris 45.500 kr. pr. stk. De penge 
kan vi låne af vore egen henlæggelser, og afdrage dem over 5 år. Det giver en reel årlig 
besparelse på mindst 200.000 kr. de første fem år og derefter 300.000 kr. om året. 

Hvad er fordelen ved de åbne pladser? 
Vi kan vælge alternative containertyper frem for de grønne 600 liters containere som 
nævnet regner med: 
- Lave vippecontainere der ikke rager op over hegnet. 
- Komprimering, og dermed mindre kørsel og billigere tømning. 
- Luftætte containere med slusesystemer, til minimering af lugtgener og fremme af 

sorteringen. 
- Mindre behov for akut snerydning, da containerne ikke skal håndteres manuelt. 
- Fremtidssikring med mulighed for at indføre ny affaldsteknologi. 
- lavere husleje - eller hvad kan du bruge 5 mill. kr. til de næste 20 år når det ikke skal 

betales afdrag og renter på et nyt lån? 

Tilbage står spørgsmålet, om man syntes det ene er pænere end det andet, og om man 
tror 16 små containere lugter mindre end en stor. 

Hvor meget er du parat til at betale mere? 
Skraldeskurene er ikke den eneste kilde til huslejestigninger, frem til år 2006 kan 'vi 

risikere 15% i huslejestigning. Der er allerede vedtaget en stigning på 2,25% for næste år, 
dertil kommer regningen for det nye IT-anlæg ca. 3%. Vi kender endnu ikke prisen for at 
sælge institutionerne, men som det ser ud lige i øjeblikket risikerer vi (hvis ankesagen går 
os imod) at det koster os penge, måske op til 3% de første fem år og derefter 1,7% om 
året. Evt. bygning af nyt beboerhus 1,5% i huslejestigning og dertil de almindelige 
prisstigninger. Det svare til 14.400 kr. om året i en femrums familiebolig på 3 år! 

Med venlig hilsen 
Vibeke Hansen & Stig Larsen 
Galgebakkens Økonomiudvalg 
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URAFSTEMNINGS-TEMA 

Hvad er det, der ikke er sa·ndt? 
Nævnet anbefaler stadig, at du stemmer ja 
Det affalds-ø-forslag, der er vedtaget på en række beboermøder, og som derfor ikke er nævnets, 
men bebyggelsen Galgebakkens, kan gennemføres uden huslejestigning efter flg. model: vi sparer i 
al fremtid kr. 300.000 på henteordningen. Dem bruger vi til at bygge nogle visuelt spændende af
falds-øer på P-pladserne. 
Vi har- på forslag fra økonomiudvalget, hvoraf to af medlemmerne er Vibeke Hansen og Stig Lar
sen- taget forskud på besparelsen ved at indregne den i budget 2004. 
Når projektet er færdigbygget og byggeregnskabet er afsluttet, men ikke før, skal vi selvføl
gelig begynde at betale for projektet. 

Affalds-ø-projektet er vedtaget på flere beboermøder i et forløb, hvor beboerne først har valgt at 
ville have 10 affalds-øer med et antal mini-containere. 10 affalds-øer af hensyn til gangafstand for 
den enkelte husstand. Derefter har der været flertal for projektet med et budget på kr. 2, 8 mio. De 
500.000 kr., som licitationen blev dyrere, blev forkastet den 2.9. 
Det anerkender nævnet selvfølgelig. Men enhver beboer har efter reglerne lov til at foreslå en uraf
stemning. En sådan blev vedtaget på budgetbeboermødet den 24.09. og er nu i gang. 

Svar på et par spørgsmål om urafstemningsmaterialet: 
- Hvem er den J.R., der opstiller den økonomiske beregning på bagsiden af VA-informations-arket, 
der er udsendt sammen med stemmesedlerne? 
Opstillingen har tidligere været omdelt til et beboermøde og er skrevet af V As byggechef, Jesper 
Rasmussen. Vi beklager, at det ikke fremgår tydeligt. 
- Hvorfor står der lejemålsnummer på de kuverter, som stemmesedlerne skal indsendes i til revisi
ons.firmaet? Og hvordan kan afstemningen så være hemmelig? 
Revisionsfirmaet betales for at forestå urafstemningen. Lejemålsnummeret bruges afrevisionsfir
maet til at kontrollere, at der afgives det "rigtige" antal stemmer. Ingen lokale vil få mulighed for at 
sammenholde lejemålsnummer med stemmeafgivning. Betingelserne for hemmelig afstemning er 
derfor ikke krænket. 

Bygningerne er planlagt i et usædvanligt - og for en del beboere - spændende arkitektonisk udtryk 
og så godt som vedligeholdelsesfri, for at de kunne bidrage positivt til P-pladsernes udseende og 
ikke blot give bebyggelsen endnu et antal træhegn omkring et fliseareal. Og med tag over af hensyn 
til både de ansatte, renholdelsen og beboernes forøgede sorteringslyst, når sorteringen kan foregå i 
tørvejr. 

Arkitekten er den samme som har tegnet forslaget til nyt beboerhus på Galgebakken, Dorte Man
drup Arkitekter. Tegnestuen berømmes både i Danmark og i udlandet for sine nyskabende projekter 
og blev valgt blandt 3 foreslåede, alle unge, tegnestuer på et beboermøde efter præsentation af ek
sempler på deres arbejder. 

Alternativer??? 
De fleste af de muligheder, som Vibeke og Stig nævner på den seddel, der er omdelt i bebyggelsen, 
har været behandlet på beboermøder, men er blevet fravalgt. Alle de mere specielle løsninger- her-



URAFSTEMNINGS-TEMA 

Hvad er det, der ikke er sa·ndt? 
Nævnet anbefaler stadig, at du stemmer ja 
Det affalds-ø-forslag, der er vedtaget på en række beboermøder, og som derfor ikke er nævnets, 
men bebyggelsen Galgebakkens, kan gennemføres uden huslejestigning efter flg. model: vi sparer i 
al fremtid kr. 300.000 på henteordningen. Dem bruger vi til at bygge nogle visuelt spændende af
falds-øer på P-pladserne. 
Vi har - på forslag fra økonomiudvalget, hvoraf to af medlemmerne er Vibeke Hansen og Stig Lar
sen - taget forskud på besparelsen ved at indregne den i budget 2004. 
Når projektet er færdigbygget og byggeregnskabet er afsluttet, men ikke før, skal vi selvføl
gelig begynde at betale for projektet. 

Affalds-ø-projektet er vedtaget på flere beboermøder i et forløb, hvor beboerne først har valgt at 
ville have 10 affalds-øer med et antal mini-containere. 10 affalds-øer af hensyn til gangafstand for 
den enkelte husstand. Derefter har der været flertal for projektet med et budget på kr. 2,8 mio. De 
500.000 kr., som licitationen blev dyrere, blev forkastet den 2.9. 
Det anerkender nævnet selvfølgelig. Men enhver beboer har efter reglerne lov til at foreslå en uraf
stemning. En sådan blev vedtaget på budgetbeboermødet den 24.09. og er nu i gang. 

Svar på et par spørgsmål om urafstemningsmaterialet: 
-Hvem er den J.R., der opstiller den økonomiske beregning på bagsiden qf VA-informations-arket, 
der er udsendt sammen med stemmesedlerne? 
Opstillingen har tidligere været omdelt til et beboermøde og er skrevet af V As byggechef, Jesper 
Rasmussen. Vi beklager, at det ikke fremgår tydeligt. 
- Hvorfor står der lejemålsnummer på de kuverter, som stemmesedlerne skal indsendes i til revisi
onsfirmaet? Og hvordan kan afstemningen så være hemmelig? 
Revisionsfirmaet betales for at forestå urafstemningen. Lejemålsnummeret bruges af revisionsfir
maet til at kontrollere, at der afgives det "rigtige" antal stemmer. Ingen lokale vil få mulighed for at 
sammenholde lejemålsnummer med stemmeafgivning. Betingelserne for hemmelig afstemning er 
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derfor ikke krænket. 

Bygningerne er planlagt i et usædvanligt - og for en del beboere - spændende arkitektonisk udtryk 
og så godt som vedligeholdelsesfri, for at de kunne bidrage positivt til P-pladsernes udseende og 
ikke blot give bebyggelsen endnu et antal træhegn omkring et fliseareal. Og med tag over af hensyn 
til både de ansatte, renholdelsen og beboernes forøgede sorteringslyst, når sorteringen kan foregå i 
tørvejr. 

Arkitekten er den samme som har tegnet forslaget til nyt beboerhus på Galgebakken, Dorte Man
drup Arkitekter. Tegnestuen berømmes både i Danmark og i udlandet for sine nyskabende projekter 
og blev valgt blandt 3 foreslåede, alle unge, tegnestuer på et beboermøde efter præsentation af ek
sempler på deres arbejder. 

Alternativer??? 
De fleste af de muligheder, som Vibeke og Stig nævner på den seddel, der er omdelt i bebyggelsen, 
har været behandlet på beboermøder, men er blevet fravalgt. Alle de mere specielle løsninger - her-
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Vi skal herved oplyse, at resultatet af afstemningen vedrørende e:ffaldsøe(' blev følgende: 

334 sterrunesedk'I' vi,r afkrydset i rubrikken "Kan din husstand godkende budgettet efter licitationen?'1 

236 stemmesedler var afkrydset i rubrikken ''Vil din husstand forkaste, budgettet efter licitationen?" 

2 .stemmesedle1· var uden a.fktydsning. 

Med venlig hilsen 

statsautoriseret revisor 

Øeloitte 
Tou<h~ 
TtJbmfttsu 

Stats3ll\Oriseret Revisionsaktiese:skab. C:YR•nr, OK242 I 3714 
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Vi skal herved oplyse, at tesultatet af afstemningen vedrørende affaldsøer blev følgende: 

334 sten1rnescdk-r var afkrydset i rubrikken "Kan din husstand godkende budgettet f.lfter licitationen?'1 

236 stemmesedler var afkrydset i rubrikken ''Vil din husstand fol'Kab~ budgettet efter licitationen?" 

2 stemmesedle.i· var uden afkrydsning. 

Med venlig hilsen 

statsautoriseret revisor 

Deloitte 
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