
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 27. april 2004, kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden 
1) Valg af dirigenter. 
2) Valg afreferent. 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden, dagsorden og tidsrammer for mødet 
5) Godkendelse af beboermøde-referater*) fra: 

• 2. september 2003 om affaldsøer og vaskeri (bragt i GB Posten nr.284, okt.03) 
• 24. september 2003 budgetbeboermøde (bragt i GB Posten nr.285, nov.03) 
~ Ekstra eksemplarer af beboermøde-referaterne kan fås ved henvendelse til nævnskontoret 

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

7) Godkendelse af nævnets beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2003 
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2003 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidleme og nævnspengene 
c) Afstemning om regnskab 2003. 

9) 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 

10) Behandling af indkomne forslag 

11) VAs kommende generalforsamling den 12. maj 2004 

12) Valg af intern revisor 

13) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe 

14) Evt. 

Enhver adgangsberettiget beboer kan indtil 14 dage før få optaget punkter på dagsordenen. 

Sidste frist for indlevering af forslag er tirsdag den 13. 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 hus
lejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

Mødeindkalde/se og dagsorden er husstandsomdelt i weekenden 27-28. marts 2004 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Materiale til: 

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

tirsdag den 27. april 2004, kl. 1930 i Beboerhuset. 

Forslag til dagsorden (og sideoversigt) 

1) Valg af dirigenter, 
2) Valg af referent. 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Godkendelse af forretningsorden, dagsorden og tidsrammer for mødet 
5) Godkendelse afbeboermøde-referater,fra :*1 

• 2. september 2003 om affaldsøer og vaskeri (bragt i GB Posten nr.284, okt.03) 
• 24. september 2003 budgetbeboermøde (bragt i GB .Posten nr.285, nov.03) · 

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

7) Godkendelse af nævnets beretning (side 20-24) 

8) Godkendelse af årsregnskab 2003 *2 (side 2-18) 
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2003 _ 
b) Regnskaberne for beboera:ktivitetsmidlerne og. nævnspengene 
c) Afstemning om regnskab 2003. 

9) 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 

10) Behandling af indkomne forslag (side 19 n.) 

11) V As kommende generalforsamling den 12. maj 2004 
12) Valg af intern revisor 
13) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe 
14) Evt. 

1* Ekstra eksemplarer af beboermøde-referaterne kan f'as ved henvendelse til nævnskontoret 
2* Regnskabskommentarer, revisionsprotokol samt beboerhusets regnskab kan hentes på nævnskontoret. 

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 hus
lejekontrakt med VA), ægtefæller og hermed ligestillede. 

Materialet er husstandsomdelt 20. april 2004 

Materiale til regnskabsbeboerm{!de på Galgebakken 27. april 2004 Side 1 



Årsregnskab for 2003 
Vridsløselille Andelsboligforening 

Afd. 9 - Galgebakken 

Matr. nr.: 7 L m.fl. - Herstedvester By, Herstedvester 
Gennemsnitligt indflytningsår: 1974. 
Antal lejligheder: 694 

Lejlighedsfordeling: 
Antal 

D-huse ( enkeltværelser) 
2 rum 
3 rum 
4 rum 
5 rum 
5 rum 

Andre lejemål: 
Supplementsrum 
Erhverv 

69 
126 

18 
126 
156 
144 
639 

54 
2 

695 

m2 pr. lejlighed 

Gennemsnitlig boligafgift pr. m2 bruttoareal på balancetidspunktet: kr. 715 

Dato for boligafgiftsforhøjelse: 1.1.2003 med 2,69% 

Der er varslet boligafgiftsforhøjelse med 2,25% pr. 1.1.2004 

Tekniske installationer m.v.: 
Køleskabe 
Komfurer 
Bad 

Opvarmning: 
Fjernvarme 

Beboerfaciliteter: 
Beboerhus 
Maskinvaskeri 

Udleveret revideret til økonomiudvalget den 19.03.2004. 
Udleveret revideret til beboernævnet den 29.03.2004 
Udleveret revideret til beboerne den 27.04.2004 

m2 ialt Lejemålsenheder 
2.153 69 
7.371 126 
1.309 18 

10.962 126 
20.010 156 
18.720 144 
60.525 639 

247 
60.772 

54 
5 

698 



Afd. 9 - Galgebakken 
UDGIFTER 

Resultatopgørelse for 2003 
Resultatopgørelse 

1.1 - 31.12 2003 
Budget Budget 

2003 2004 
Konto Note 

106 
107 
109 
110 
111 
112 

Offentlige og andre faste udgifter 
Ejendomsskatter 
Vandafgift 
Renovation 

2 Forsikringer 
3 Afd. energiforbrug 
4 Administrationsbidrag 

I offentlige og andre faste udgifter1~1~J,1:''. 

114 
115 
116 

117 

118 
119 

Variable udgifter 
s Renholdelse 
6 Almindelig vedligeholdelse 
7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

og fornyelser 
a Heraf dækket af henlæggelser 

Istandsættelse ved fraflytning 
a Heraf dækket af henlæggelser 
9 Særlige aktiviteter 
10 Diverse ud ifter 

variable. uclgifter: 1a1t~i2•I, 

a Henlæggelser 
120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

og fornyelser [konto 401] 
121 Istandsættelse ved fraflytning 

A-ordning [konto 402] 
123 Tab ved lejeledighed og fraflytning 

[konto 405] 

7.679.441,89 
-7.679.441,89 

407.656,33 
-407 .656,33 

kr. 1.000 kr. 1.000 

3.626.053,23 3.634 3.634 
2.138.801,84 1.976 2.463 
1.430.514,87 1.775 1.511 

475.483,30 500 513 
821.057,69 715 682 

1.799.213,04 1.799 1.868 
<: i;:;J0;291~;l23,97, iHZ\10.396;?,,; .>f 1m6721 

3.872.064,63 
188.411,00 

0,00 

3.679 
170 

7.144 
-7.144 

425 
0,00 -425 

389.348,08 468 
1.219.519,11 1.185 

::fJ;;S;669.342;82l",t'1{f 1 5i50l" 

7.449.999,96 

150.000,00 

7.450 

150 

3.979 
170 

6.765 
-6.765 

450 
-450 
410 

1.181 
!"51½4.1 

7.450 

200 

99.999,96 100 125 



Resultatopgørelse for 2003 
Afd. 9 - Galgebakken Resultatopgørelse Budget Budget 
UDGIFTER 1.1 - 31.12 2003 2003 2004 
Konto Note kr. 1.000 kr. 1.000 

Ekstraordinære udgifter 
126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0,00 8 9 
127 11 Ydelse vedr. realkreditlån til 

bygningsskader 2.251.593,95 1.960 1.955 
11 Tagrenovering og varme, 1997-98 5.307.185,71 5.659 5.660 

129 Tab ved lejeledighed 56.950,75 0 0 
8 Heraf dækket af henlæggelser -56.950,75 0,00 0 0 

130 Tab ved fraflytninger 58.642,59 150 200 
Tab ved fraflytninger, varmeregnskab 4.192,06 0 0 

8 Heraf dækket af henlæggelser -62.834,65 0,00 -150 -200 
131 12 Andre renter 31,00 0 0 
133 Afvikling af underskud fra tidligere år 0,00 0 45 
134 Korrektioner vedrørende tidligere år 7.292,33 0 0 
135 Godtgørelse til 1e·er 1.253,50 0 0 

Ek$fråofdir1ære,iud 
Ud 



Resultatopgørelse for 2003 
Afd. 9 - Galgebakken 
INDTÆGTER 
Konto 

201 

202 

203 

206 

Note 

Ordinære indtægter 
Boligafgifter og lejer 
1 Lejligheder 
2 Erhverv 

13 Renter 

Andre ordinære indtægter 
9 1 Vaskeri indtægter 
9 2 Indtægter beboerlokaler 

3 Institutionernes andel af renholdelse 
4 Betaling for vandforbrug 
5 Pub/beboerhus driftsresultat 

Ekstraordinære indtægter 
Korrektioner vedrørende 
El<strij()r~i.nåStlind~'' 
Iridtæ 

400.396,30 
126.916,94 

Resultatopgørelse Budget Budget 
1.1 - 31.12 2003 2003 2004 

kr. 1.000 kr. 1.000 

43.265.181,32 43.276 44.248 
92.604,00 91 93 

270.713,29 360 290 

436 436 
527.313,24 145 145 
35.000,00 36 36 

0,00 1 1 
161.114,60 165 155 



Balance pr. 31.12.2003 
Afd. 9 - Galgebakken 
AKTIVER 
Konto Note 

301 

303 14 

304 

305 

307 

Anlægsaktiver 
Ejendommens anskaffelsessum 
Afgang ved salg af institutioner 

Kontantværdi pr. 1.1.2003 
Kr. 201.000.000 (ind. institutionerne) 
Heraf grundværdi 
Kr. 125.207.700 
Forbedringsarbejder: 
Afsluttede 
Uafsluttede 
Driftstabslån 
Særstøttelån 

Omsætningsaktiver 
Tilgodehavender: 
1 Mellemværende med lejere 
2 Indskud beboerhus 
3 Uafsluttet varmeregnskab 
4 Tilflyttede lejere 
5 Mellemværende med fraflyttede 

lejere (heraf til incasso kr. 94.002,95) 
6 Afsluttet varmeregnskab 
7 Tilgodehavende rentesikring 
8 Andre debitorer 
9 Periodisering af forbrugskonti 
10 Antenneafregning 
Mellemregning Pub/beboerhus 
Mellemregning beboeraktiviteter 
Deponeringskonto (institutionssalg) 
Mellemregning med foreningen 
Omsætnin 

156.101.543,66 
15.226.939,17 

198.707,18 
21.300,00 

5.470.185,07 
0,00 

731.892,66 
24.902,77 

1.525.234,27 
157.270,26 
408.528,86 
583.698,23 

31.12.2003 

378.263.678,13 
0,00 

378.263.678,13 

31.12.2002 
kr. 1.000 

394.275 
-16.011 
378.264 

158.018 
171.328.482,83 2.474 

9.300.000,00 9.300 
1.752.000,00 1.752 

9.121.719,30 
49.462,38 
11.581,85 

7.539.171,88 
0 00 

238 
21 

5.922 
37 

620 
3 
0 

703 
1.090 

0 
53 
30 

7.392 
507 



Balance pr. 31.12.2003 
Afd. 9 - Galgebakken 
PASSIVER 
Konto Note 

s Henlæggelser 
401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

og fornyelse 
402 Istandsættelse ved fraflytning 

A-ordning 
405 Tab ved lejeledighed og fraflytning 
406 Andre henlæggelser: 

Trinetter 
5 års eftersyn, tagsag - 2003 
5 års efters n varmesag - 2003 
Hehlæ 

407 Underskud 
I tl~nlæggelserJaltt'.')\;;~i "''''':":? ·wr:::: :~i#.~ -~J. 

Langfristet gæld 
408 16 Oprindelig prioritetsgæld 
409 Beboerindskud 
411 Afskrivning for ejendommen 
412 Byggefondsindestående 

Finansiering ialt 

413 Andre realkreditlån: 

414 

415 

418 
419 

421 

423 
425 

Bygningsskader, tagrenovering 1980 
Landsbyggefonden 
Bygningsskader, tagrenovering 97/98 
Varmerenovering, 1998 · 

Andre beboerindskud: 
Diverse deposita 
Driftsstøttelån 
Særstøttelån 

Kortfristet gæld 
Mellemregning med foreningen 
Uafsluttet varmeregnskab 

1s Antenneregnskab 
Skyldige omkostninger: 
1 Skyldige omkostninger 
2 Periodisering af forbrugskonti 
3 Feriepengeforpligtigelse 
4 Kreditorer 
Mellemregning fraflytter 
Forudbetalte boligafgifter 
Afsluttet antenneafregning 
Kortfrlstet'gældlalt:•;t 

Eventualforpligtelser: 

97.891.595,16 
4.933.142,00 

185.426.221,25 
89.481.004,72 

24.495.366,74 
6.083.985,00 

107 .116. 780,05 
18.405.411,87 

772.895,01 
628.052,02 
486.570,47 
287.703,03 

31.12.2003 

8.413.645,07 

587.383,86 
520.079,21 

377.731.963,13 

156.101.543,66 

31.12.2002 
kr. 1.000 

8.643 

845 
540 

115.620 
4.933 

185.426 
71.753 

377.732 

25.994 
6.084 

107.463 
18.477 

158.018 

547.032,00 374 
9.300.000,00 9.300 
1.752.000,00 1.752 

12.121.011,50 
6.574.044,62 

476.338,50 

0 
5.628 

127 

1.108 
186 
406 

2.175.220,53 877 
0,00 30 

236.100,13 124 
126.926 75 0 

Afdelingen har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine. Leasingforpligtelsen udgør 
pr. 31. december 2003 kr. 158.544. 



Afd. 9 - Galgebakken 
Regnskab Budget 

2003 2003 
NOTE kr.1.000 

1. Nettokapitaludgifter 
Prioritetsafdrag 17.728.139,05 
Prioritetsrenter og bidrag 6.801.630,76 
- rentesikring, Finansstyrelsen -10.509.682,40 
- rentesikring, øvrige -879.942,85 -4.587.994!49 

13.140.144,56 13.283 

2. Forsikringer 
Bygningsforsikringer 416.135,00 435 
Motorkøretøjsforsikringer 11.679,50 14 
Falckabonnement (redningsabonnement) 20.727,30 21 
Erhvervsforsikring 15.036,50 0 
Andre forsikringer 11.905,00 30 

475.483,30 500 

3, Afdelingens energiforbrug 
El-udgift 522.918,79 
-kommunal andel -24.718,44 498.200,35 405 

Målerfirma 182.551,82 185 
Varme fælleslokaler 140.305,52 125 

821.057,69 715 

4. Administrationsbidrag 

Administrationsbidrag = kr. 2.334 pr. enhed 

639 Lejemål udgør 639 enheder 
54 Supplementsrum 

2 Erhverv udgør 5 enheder 
1.629.132,00 1.629 

Varmeregnskabshonorar 
697 Lejemål a kr. 56,75 39.555,00 40 

Bidrag til dispositionsfond 
698 Enheder a kr. 187 130.526,04 130 

Administrationsbidrag ialt 1.799.213,04 1.799 



Afd. 9 - Galgebakken 
Regnskab Budget 

2003 2003 
NOTE kr. 1.000 

s. Renholdelse 
Ejendomsfunktionærer 2.900.151,68 2.875 
Afdelingsleder 483.508,83 486 
-Inspektørandel -88.416,12 395.092,71 -91 

Håndværkerkoordinering 25.854,53 22 
Drift ejendomskontor 201.662,36 128 
Drift af materialegård, benzin, olie og småværktøj 75.421,68 47 
Skadedyrsbekæmpelse 32.027,65 10 
Snerydning 33.268,01 12 
Kaffe, sodavand m.v. 12.366,00 18 
Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr 40.737,23 65 
Vægtafgift 2.810,00 3 
Falckabonnement (tilkaldeabonnement) 37.589,10 34 
Afdelingsleder, kursus 3.562,50 15 
Ejendomsfunktionær, kursus 20.788,75 45 
Arbejdsskade forsikring 10.601,70 10 
Regulering af feriepengeforpligtelse 80.130 73 0 

3.872.064,63 3.679 

6. Almindelig vedligeholdelse 
(29) Primære bygningsdele 456,42 5 
(39) Kompletterende bygningsdele 14.486,18 20 
(49) Overflader, belægning, beklædning 28.259,26 30 
(59) WS-anlæg 94.150,75 75 
(69) El, antenner, mekaniske anlæg 32.394,10 15 
(79) Køleskabe, komfurer, inventar 10.193,93 15 
(89) Have- og friarealer 8.470,36 10 

188.411,00 170 

7. Planlagt og geriodisk vedligeholdelse og fornxelser 
(29) Primære bygningsdele 135.724,73 315 
(39) Kompletterende bygningsdele 525.702,90 777 
(49) Overflader, belægning, beklædning 1.738.398,21 1.135 
(59) WS-anlæg 1.746.538,58 2.137 
(69) El, antenner, mekaniske anlæg 384.960,30 325 
(79) Køleskabe, komfurer, inventar 1.037.206,37 915 
(89) Have- og friarealer 2.110.910,80 1.540 

7.679.441,89 7.144 
Overført fra henlæggelser -7.679.441,89 -7.144 

0,00 0 



Afd. 9 - Galgebakken 

NOTE 

8. Henlæggelser Saldo pr. Henlagt Anvendt Saldo pr. 
1.1.2003 2003 2003 31.12.2003 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelser 
(116/120/401) 8.643.087,00 7.449.999,96 -7 .679.441,89 8.413.645,07 

Istandsættelse ved fraflytning 845.040,19 150.000,00 -407.656,33 587.383,86 

Tab ved lejeledighed og fraflytning 
(123/129/130/405) 539.864,65 99.999,96 -119.785,40 520.079,21 

Andre henlæggelser (406): 
Trinetter 114.021,25 174.720,00 -230.667,11 58.074,14 

5 års eftersyn, tagsag - 2003 574.810,00 0,00 0,00 574.810,00 

5 års eftersyn, varmesag - 2003 177.500,00 0!00 0!00 177.500,00 
Henlæggelser ialt 10.894.323,09 7.874.719,92 -8.437.550,73 10.331.492,28 
Underskud (210/407) -133.650!06 26.073,33 0!00 -107.576,73 
Henlæggelser - underskud 10.760.673!03 7.900.793,25 -8.437.550?3 10.223.915,55 

Årets henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 1,65 pr. m2 



Afd. 9 - Galgebakken 

Regnskab Budget 
2003 2003 

NOTE kr. 1.000 

9. Særlige aktiviteter 
Drift af vaskeri: 
Udgifter vaskeri 

Sæbe og andre forbrugsvarer 47.374,80 50 
Rengøring 11.300,37 0 
Modem/telefonforbindelse 12.494,11 0 
Salg af Danmøntkort 30.000,00 45 
Drift af maskiner 6.809/2 107.979,00 90 

Indtægter vaskeri: 
Beboerbetaling -400.396,30 -436 

Vaskeridrift i alt, -292.417,30 -251 
Resultatet er et nettoresultat, excl. udgifter 
til vand, el og reparation af maskiner i vaskeriet. 

Drift beboerlokale: 
Udgifter beboerlokale: 

Rengøring 92.950,83 115 
Kontorartikler, telefon m.v. 27.648,84 50 
Inventar m.v. 42.358,41 40 
Telefon, internet mv. 4.375,00 0 
Lejeomkostning beboerlokale 114.036,00 281.369,08 78 

Indtægter beboerlokale: 
Udlejning -64.544,00 -145 
Lejeindtægt, udlån/værksteder -39.597,75 0 
Salg materialer, udlån -22.775,19 -126.916,94 0 

Beboerlokaler i alt 154.452,14 138 

-137.965,16 -113 

Heraf udgifter, konto 118 389.348,08 468 
Heraf indtægter, konto 203 -527.313,24 -581 



Afd. 9 - Galgebakken 

Regnskab Budget 
2003 2003 

NOTE kr.1.000 

10. Diverse udgifter 
Boligselskabernes Landsforening 49.523,30 50 
Udgifter til PBS-opkrævning 37.903,35 42 
Beboernævnets rådighedsbeløb 22.866,26 20 
Beboermøder, uddeling 18.800,00 10 
Nævnssekretær, løn 246.574,14 252 
Drift af udlånsfunktionen: 
Løn til medarbejdere 359.789,77 360 
Nyanskaffelser 10.330,29 15 
Øvrige driftsudgifter 47.876,14 417.996,20 45 
Kursus- og konferenceudgifter 4.106,50 15 
Beboerfester 45.027,58 50 
Hjælp til opvask ved fester 17.620,10 21 
Beboerblad 78.488,15 70 
Kontorhold 26.602,54 0 
Nævnslokale 470,00 0 
Strædepenge 32.473,45 55 
Tøjcafe m.v. 691,00 2 
Pensionistklub 8.308,75 9 
Pub/beboerhus, driftsresultat 164.204,90 165 
Div. Udgifter 47.862 89 4 

1.219.519,11 1.185 

11. Ydelse vedr. realkreditlån til b~gningsskader 
Afdrag - tagrenovering 1980 1.805.551,52 
Renter - tagrenovering 1980 896.490,87 

2.702.042,39 
-rentesikring -450.448,44 2.251.593,95 1.960 

Afdrag - tagrenovering/renovering varmeanlæg 1997/98 3.510.234,39 
Renter - tagrenovering/renovering varmeanlæg 1997/98 3.772.805,33 

7.283.039,72 
-rentebidrag/ydelsesstøtte -1.975.854,01 5.307.185,71 5.659 

7.558.779,66 7.619 

12. Renteudgifter 
Diverse bankgebyrer 31,00 0 

31,00 0 

13. Renteindtægter 
Renter af mellemregning 116.715,66 360 
Renter på fraflyttere 5.695,36 
Renter af deponeringskonto 148.302,27 

270.713,29 360 



Afd. 9 - Galgebakken 

Regnskab 
2003 

NOTE 

14. Forbedringsarbejder 

Afsluttede: 
Tagrenovering 1980 
Saldo pr. 1.1.2003 32.078.371,51 
- afdrag (konto 127) -1.499.019,77 30.579.351,74 

Tagrenovering 1997-98 
Saldo pr. 1.1.2003 107.462.987,57 
+ indeksregulering 2.921.036,74 
- afdrag (konto 127) -3.267.244,26 107.116.780,05 

Renovering af varmeanlæg, påbegyndt 1996 
Saldo pr. 1.1.2003 18.476.663,56 
+ indeksregulering 478.270,19 
- afdrag (konto 127) -549.521,88 18.405.411,87 
I alt afsluttede 156.101.543,66 

Uafsluttede: 
Skimmelsvamp 
Saldo pr. 1.1.2003 827.711,62 
Tilgang 2003 727.070,93 1.554.782,55 

IT-projekt (tv, EDB og telefon) 
Saldo pr. 1.1.2003 658.696,89 
Tilgang 2003 11.608.583,34 12.267.280,23 

Nyt beboerhus 
Saldo pr. 1.1.2003 235.153,58 
Tilgang 2003 382.857,94 618.011,52 

5 års eftersyn. tagsagen 
Saldo pr. 1.1.2003 149.746,13 
Tilgang 2003 267.06li76 416.807,89 

Affaldsøer 
Saldo pr. 1.1.2003 224.963,26 
Tilgang 2003 69.081,07 294.044,33 

Naturlegepladser 
Saldo pr. 1.1.2003 377.901,75 
Overført til konto 116 -377.901/5 0,00 

5 års eftersyn. varmecentral 
Saldo pr. 1.1.2003 0,00 
Tilgang 2003 76.012,65 76.012,65 
I alt uafsluttede 15.226.939,17 

I alt afsluttede og uafsluttede forbedringsarbejder 171.328.482,83 



Afd. 9 - Galgebakken 
Regnskab 

2003 
NOTE 

15. Antenneregnskab Budget 2003 
kr.1000 

Udgifter: 
Saldo pr. 1.1.2003 - overskud -126.926,75 -3 
Copy-dan afgift 101.082,90 89 
Signallevering 427.395,92 332 
Serviceabonnement 40.980,99 42 
Administrationsbidrag 14.238,42 583.698,23 14 

456.771,48 474 
Indtægter: 
Lejerindbetalinger -476.338,50 -474 
Overskud -19.567,02 0 

31.12.2002 
kr.1.000 

16. ODrindelig Drioritetsgæld 
1. Realkredit Danmark 95.611.595,16 113.340 
2. Landsbyggefonden 2.280.000,00 2.280 

97.891.595116 115.620 
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Generelt 

Udgifter til el er generelt periodiseret på baggrund af aflæst forbrug pr. 31. december 2003. 
Hvor det ikke har været muligt at aflæse el-forbrug, er acontobetalingen blevet periodiseret. 

Administrationens påtegning 

I forbindelse med aflæggelsen af afdeling 9, Galgebakkens regnskab for perioden 1.1.2003 - 31.12.2003 
skal vi gøre opmærksom på følgende forhold: 

Udgifter til vand og renovation er periodiseret på baggrund af årsafregninger pr. 31. december 2003. 

Der er udgiftsført henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse på baggrund af en 
16-års langtidsplan. 

Samtlige udgifter vedr. trinetter er aktiveret. Den opkrævede leje er henlagt under konto 406, og udgifterne er 
afholdt af de henlagte midler. Ved budgetlægning vurderes lejeniveauet i forhold til de forventelige udgifter. 

Institutionerne er solgt til Albertslund Kommune pr. 1.10.2001. Der er i den forbindelse endnu ikke sket særskilt 
udmatrikulering af institutionerne. Udarbejdelse af refusionsopgørelse vil ske når udmatrikulering er sket. 

Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2003 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. 
Dette skyldes i det væsentligste at en del af de igangværende byggesager endnu ikke er lånefinansieret 
og at en stor del af afdelingens midler i forbindelse med salg af institutionerne er deponeret på særskilt 
bankkonto. Beløbet på deponeringskontoen vil blive frigivet ved tinglyst endeligt skøde uden retsanmærkninger. 

Der er optaget et tilgodehavende på 1.525.234,27 kr. vedrørende rentesikring. Beløbet forventes at tilgå 
afdelingen i sin helhed, når igangværende drøftelser med Økonomistyrelsen afsluttes. 

Albertslund, den 19. marts 2004 

Carsten Fich 
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Revisionspåtegning 

Til nævnet/beboermødet og boligorganisationens øverste myndighed 

Vi har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 2003 for den almene boligorganisation 
Vridsløselille Andelsboligforening, afdeling 9 Galgebakken. Revisionen har ikke omfattet de i 
årsregnskabet anførte budgettal. 

Boligorganisationens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag 
af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. 

Den udførte revision 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene 
boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi til
rettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at års
regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis under
søgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Re
visionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til 
de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation 
af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag 
for vores konklusion. 

Forbehold 
Af afdelingens senest udarbejdede vedligeholdelsesplan fremgår, at vedligeholdelsesarbejder i 
perioden 2003 til 2018 skal lånefinansieres med i alt 41,5 mio. kr. Den endelige finansiering er endnu 
ikke fastlagt. 

Idet afdelingen endnu ikke har modtaget endeligt tilsagn om låneoptagelse og/eller finansierings
støtte fra tilsynsmyndigheden tager vi forbehold for, at henlæggelser til planlagt periodisk vedlige
holdelse og fornyelser ikke er tilstrækkelige. 

Under konto 305. 7 er optaget et tilgodehavende på 1,525.234,27 kr. vedrørende rentesikring. Da 
der er knyttet væsentlig usikkerhed til, hvorvidt beløbet vil tilgå afdelingen helt eller delvist, tager 
vi forbehold herfor. 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, med undtagelse af det i ovennævnte forbehold anførte, 
giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2003 
samt at resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 2003 er i overenstemmelse med lovgiv
ningens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 

København,den19.marts2004 

·ons ktieselskab 

Rene Hattens 
Statsautoriseret revisor 

~ 



Ovenstående regnskab er fremlagt og godkendt på det ordinære beboermøde den 27/4 2004. 

Dirigent Beboernævn 
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3. 
Resultatopgørelse for tiden 1. Januar-31. December 2003 

Varesalg 

Vareforbrug 

Bruttoavance 

Kapacitetsomkostninger 

Fester m.v. 
Administrationsomkostninger 

Resultat før afskrivninger og renter 

Indtjeningsbidrag 

Resultat før afskrivning og renter 

Afskrivning 

Resultat før renter 

Renteindtægter 
Renteudgifter 

Resultat af ordinær drift 

Ekstraordinære poster 

Årets resultat 

+159.776 

-145.853 

+13.923 

-5.702 
-12.264 

-4.043 

-4.043 

-4.043 

0 

-4.043 

+89 
0 

-3.954 

+864 

-3.090 

2002 

t.kr. 

+166 

-148 

+18 

-6 
-12 

-0,2 

-0,2 

-0,2 

0 

-0,2 

+0,1 
0 

-,1 

-3,6 

-3,7 



- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALGEBAKKENS PUB BALANCE 13, feb 2004 18:05 

Dato : 010103 - 311203 Side 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------- ·--------------------------------

Kontonr. Kontonavn 

OMSJETNING 

VARESALG 

10 YL OG VAND 

20 VIN OG SPIRITUS 

30 CIGARETTER 

40 SNACKS M.M. 

so FREDAGSMIDDAGE M.M. 

55 ONSDAGSMIDDAGE 

60 DIVERSE SALG 

90 KASSEDIFFERENCE 2003 

* OMSÆTNING VARESALG 

* OMSÆTNING IALT 

VARIABLE OMKOSTNINGER 

VAREFORBRUG 

100 DIVERSE VAREKYB 

105 n. OG VAND 

106 KASSER/FLASKER 

110 CIGARETTER 

115 VIN/ SPIRITUS 

120 MADVARER (FREDAGSMIDDAG) 

121 ANDET VAREFORBRUG 

125 MADVARER (ONSDAGSMIDDAG) 

194 LAGER 31/12/02 TILB,FYRT 

195 LAGER 31/12/2003 

* VAREKYB IALT 

* DÆKNINGSBIDRAG ( 1) 

FESTER M.V. 

200 MUSIKERE M.M. 

210 DIV. UDG, FRIVILLIG HJÆLP 

215 BARTENDERFORBRUG 

* FESTER M.V. IALT, 

* DÆKNINGSBIDRAG ( 2 ) 

KAPASITETSOMKOSTNINGER 

LOKALEOMKOSTNINGER 

250 VASK OG RENGYRING 

255 VEDLIGEHOLDELSE 

260 SERVICE M.M. 

290 FORSIKRING BEBOERHUS 

* LOKALEOMK. IALT 

Bevægelse 

Debet Kredit 

49.532,40 

21.508,80 

2,784,00 

0,00 

45.306,00 

35.824,00 

4.820,80 

0,00 

159,776,00 

159.776,00 

6.141,35 

38,216,36 

o,oo 
3.038,40 

20.285,00 

46.152,05 

0,00 

31.258,35 

9.277,20 

,145.852,76 

o,oo 
817,50 

4.884,25 

5.701,75 

60,00 

0,00 

54,89 

o,oo 
114,89 

8.515,95 

13.923,24 

8.221,49 

Saldo 

Debet Kredit 

49.532,40 

21.508,80 

2,784,00 

0,00 

45.306,00 

35.824,00 

4,820,80 

0,00 

159.776,00 

159,776,00 

6,141,35 

38.216,36 

0,00 

3,038,40 

20.285,00 

46,152,05 

o,oo 
31,258,35 

9.277,20 

145.852,76 

0,00 

817,50 

4.884,25 

5.701,75 

60,00 

o,oo 
54,89 

0,00 

114,89 

8,515,95 

13. 923,24 

8,221,49 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GALGEBAKKENS PUB BALANCE 13. feb 2004 18:05 

Dato : 010103 - 311203 Side 3 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( 

Kontonr. Kontonavn 

*******AKTIVER******* 

VARELAGER 

1150 VARELAGER 

1155 EMBALLAGE BEHOLDNING 

* VARELAGER ULTIMO 

TILGODEHAVENDER 

1200 DEBITORER 

1205 FORUDBETALTE OMK. 

1210 DIVERSE DEBITORER 

1215 ANDRE TILGODEHAVENDER 

* TILGODEHAVENDER IALT 

LIKVIDE BEHOLDNINGER 

1400 FAST KASSEBEHOLDNING 

1405 UNIBANK 2410 3483835425 

1410 LYBENDE KASSEB. (MIDDAGE) 

1415 LYBENDE KASSEB . (DRIKKEV) 

* LIKVIDE BEHOLDNINGER IALT 

* ***** AKTIVER IALT ***** 

*******PASSIVER******* 

EGENKAPITAL 

1500 EGENKAPITAL 

1599 TAB/ GEVINST 2003 

* EGENKAPITAL IALT 

KORTFRISTET GÆLD 

1700 KREDITORER 

1710 DIV. KREDITORER 

* KORTFRISTET GÆLD IALT 

SKYLDIG MOMS 

1799 PRIMO MOMS 

1800 UDG. AFG. 

1805 INDG. AFG. 

SALGSMOMS) 

KYBSMOMS ) 

1825 UDG. AFG. ANGIVET 2003 

1830 INDG. AFG. ANGIVET 2003 

1840 MOMS RETUR 2003 

1845 BETALT MOMS 2003 

* SKYLDIG MOMS IALT 

* **** PASSIVER IALT **** 

Bevægelse 

Debet 

0,00 

0,00 

617,50 

0,00 

617,50 

0,00 

484,75 

o,oo 
61,85 

3.742,56 

3.090,30 

0,00 

0,00 

o,oo 
0,00 

Kredit 

761,25 

112,40 

873,65 

422,90 

194,30 

652,26 

1.622,00 

1.622,00 

39.944,00 

39.151,00 

2.082,00 

1.601,00 

1.274,00 

194,30 

Saldo 

Debet 

8.515,95 

917,60 

9.433,55 

0,00 

0,00 

617,50 

0,00 

617,50 

4.500,00 

38.890,58 

1.532,75 

0,00 

44.923,33 

54.974,38 

Kredit 

52.552,68 

3.090,30 

49.462,38 

0,00 

6.320,00 

6.320,00 

2.082,00 

o,oo 
O', 00 

39.944,00 

39.151,00 

2.082,00 

1.601,00 

808,00 

54.974,38 



( 

Opstillingsliste til nævnsvalg 27.04.04 

Forslag om valg af 7 nævnsmedlemmer 

Følgende genopstiller som nævnsmedlemmer: 

Annette Schrøder, Torv 5 

Biba Schwoon, Sønder 1 

Birthe Y. Nielsen, Over 1 

Jens Ellesøe Olsen, Over 8 

Jytte Jørgensen, Torv 7 

Jytte Overgaard, Sønder 9 

Følgende nyopstiller som nævnsmed/em: 

Vibe Baadh, Vester 4 

Forslag om valg af 3 suppleanter: 

Følgende genopstiller som suppleant 

Knud Rudolf Hansen 

Følgende nyopstiller som suppleanter: 

Ken Moeller, Vester 4 

Leif Nedergaard, Over 7 



Så meget kan der spares ...... . 

0 pa 

Vand og El ved det nye vaskeri 

Vandforbrug gammelt vaskeri i kr. 140.000. 

Vandforbrug nyt vaskeri 

Besparelse 

kr. 48.000.

kr. 92.000.-

Elforbrug gammelt vaskeri i kr. 190.000.-

Elforbrug nyt vaskeri 

Besparelse 

kr. 130.000.

kr. 60.000.-

Samlet besparelse på el og vand kr. 152.000.-, om året. 

Beregningen er anslået og taget fra leverandør beregninger 



Referatfra R.S/Jt--1Mup~ 
Regnskabsbeboermødet den 27. april 2004 
Materiale til beboermødet (regnskab, nævnsberetning, indkomne forslag 
m.v.) var husstandsomdelt en uge inden mødet. Til mødet blev udleveret 60 
stemmesedler, hvilket svarer til, at 4,3% af husstandene var repræsenteret. 
Endvidere deltog Kaj Agnershøj; Galgebakkens afdelingsleder og Margit 
Jensen, VAs økonomichef 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) Vibeke Hansen og Simon Jensen blev valgt til stemmeudvalg. 
4) • Forretningsorden: Den vanlige forretningsorden blev godkendt. 
• Dagsorden: Det indkomne forslag vedr. købmandsbutikken, blev rykket 
op foran valg til nævnet. • Tidsramme: Sluttidspunkt senest kl. 23°0 

5) Referater fra beboermøde 2. september 2003 om affaldsøer og vaskeri og 
budgetbeboermøde 24. september 2003: Begge referater. blev godkendt uden 
bemærkninger. 

Beboerhusets forretningsudvalg 
(pkt.6) . 
Beretningen: Dorte Brink berettede: 
Galgebakken har i· afgivet det lille , 
beboerhus til kommunen, og det har 
givet problemer at skaffe plads til 
alle aktiviteterne alene.i det store 
beboerhu.s. Men forhåbentlig vil et 
nyt lille beboerhus være bygget -
eller i hvert tilfælde godt i gang - til 
~ste regnskabsbeboermøde. Bebo
erhusets forretningsudvalg har gen
nemført alle de traditionelle arran.,
gementer, fastelavn, majfest, høstfest 
og dertil spisehusene på onsdage Qg 
fredage. Arrangementerne, og ikke 
mindst spisehusene, har været velbe
søgte. Jens Ellesøe Olsen syntes, at 
det var flot, at der kan holdes to 
ugentlige spisehuse, hvor hele fanii,.. 

lien kan komme og spise godt og 
billigt. Han kendte ikke andre steder 
end Galgebakken, hvor sådan noget 
kunne lade gøre. 

Beboerhuset regnskab: Dorte Brink 
kommenterede kort beboerhusregn
skabet: Beboerhusets regnskab ind
går som en del af Galgebakkens 
samlede årsregnskab, men der er 
alligevel tradition for, at forretnings
udvalget fremlægger et detailregn
skab for beboermødet. Beboerhusets 
økonomi kører også fint. Der er. et 
lille overskud fra spisehusene, som 
bruges til fester og lidt nyanskaffel
ser i beboerhuset. 

Forretningsudvalgets beretning og 
regnskab blev godkendt med solide 
klapsalver.' 

! 
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Valg til forretnh · tdvalget: Til 
forretningsudvalget genopstillede: 
Dorte Brink: Mark 4-5b, Knud 
Hansen: Skrænt 1-15, Preben 
Iversen: Øster 4-4a, Birgit Korfitsen: 
Vester 7-8a, Ole Skov Larsen: 
Vester .7-8a, Britta Rindom: Mark 4-
5b. Endvidere opstillede Simon 
Jensen, Torv 7-la. 
Alle de opstillede blev valgt 

.-, Nævnets ·beretning ( pkt. 7) 
\_)Fremlæggelsen: Biba Schwoon ud-:

dybede nogle af punkterne i beret-
ningen: Både nævnet og netværks
foreningen håber meget på, at pro
blemerne med etableringen af net
værket ineget snart er overstået, så 
beboerne kan overtage rådigheden 
over netværket, fil fastlagt en organi
sationsstruktur og gå i gang med at 
udvikle netværket. Åbningstids
punktet for det nye vaskeri er des-

. værre blevet forsinket en uges tid, 
fordi nedbrydningen.af de gamle 
installationer viste sig at være mere 
tidskrævende end· forudset. Men 
arbejdet er i fuld gang. Affaldsøerne 
har været meget omdiskuterede i 

.-,løbet af året. På det sidste er opstar
,ten på byggeprojektet blevet forsin
ket, fordi arkitektens mand er død, 
men byggeriet starter formentlig 

- snart. Nævnet havde håbet på, at der · 
. til dette møde ville ligge en løsning 
på problemerne med penge til opfø
relse af et nyt beboerhus, men des
værre behandler Økonomstyrelsen 
stadigvæk sagen. I arbejdsgrundlaget 

for den kommende periode er der · 
oplistet en masse opgaver - renove
ring af betonfacaderne, badeværelser 
og mange andre renoveringsopgaver, 
som nævnet vil tage fat på, hvis det 
bliver genvalgt. Nogle opgaver er 
større og vigtigere end andre, nogle 
kan forventes færdige i perioden, 
andre vil der kun blive taget hul på. 

Kommentarer til beretningen: Lise 
Buchardt var imponeret over det 
store arbejde, som nævnet har udført 
og var glad for, at så mange vil gen
opstille. Kirsten Lauritsen ville gerne 
høre, hvordan det går med at få 
bedre belysning på stien ved Kær
mosevej, som var oppe på sidste 
budgetbeboermøde .. Er der blevet 
snakket meci kommunen om at få 
fældet nogle træer af hensyn til be
lysningen. Benny Klausen fra lysud
valget svarede,. at lys på cykelstien 
ved Kænnosevej er det ene af de to 
resterende punkter i den eksisterende 
lysplan. Det andet soni mangler er 
forbedring af lyset mellem Vester 4 
og Vester 6. Så snart der er penge på 
budgettet, vil der blive gjort noget 
ved lyset. disse to steder. Vibeke 
Hansen spurgte til indeklimaunder
søgelsen. Hun vil gerne have, at der 
meget snart bliver gjort noget ved 
indeklimaproblemerne. Men i beret
ningen nævnes det, at indeklima
undersøgelsens resultater skal indgå i 
arbejdet med forberedelsen af bade
værelsesrenoveringerne. Betyder 
dette ikke, at der kommer til at gå 
nogle år, mden der gøres noget ved 
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indeklimaet? Biba svarede, at der 
efter sommerferien vil blive indkaldt 
til et beboermøde specielt om denne 
problemstilling. Indeklima og bade
værelsesrenoveringer er ikke en helt 
sammenkædet sag, men en.stor del 
af fugtproblemerne har sammen
hæng med badeværelserne. 

·Herefter blev nævnets beretning blev 
godkendt. 

Årsregnskab 2002 (pkt. 8) 
Fremlæggelse af årsregnskabet: 
Afdelingsleder Kaj Agnershøj frem
lagde regnskabet: Samlet er årsregn
skabet i balance, hvilket er positivt. 
Men på regnskabets enkelte konti er 
der en række afvigelser i fht. bud
gettet: 
Vandafgift (konto 107): Prisen på 
vand er steget med 2,30 kr. pr. ni3, 
hvilket ikke var kendt, da der blev 
lavet budget, så der har været et 
merforbrug på 400.000 kr. til vand-
udgifter. 
Renovation (konto 109): Der er spa
ret ca. 350.000 kr. ved at gå bort fra 
den gamle indsamlingsordning, hvil-
ket stort set er- som forventet. · 
Renholdelse (konto_ 114): Her er der 
en stigning på knapt 300.000 kr. Det · 
skyldes nye overenskomster med · 
ejendomsfunktionærerne. 
Planlagt_ vedligeholdelse (konto 
1 16): Her er der en Qverskridelse på 
500.000 kr. Det skyldes for det før
ste, at der er blevet rettet op på en 
mangelfuld rensning af regnvands
brøndene især under gårdhavehu- · 

sene, hvor der mang '·:eder var fugt 
og vand. Endvider~ er.der øgede 
udgifter til istandsættelser ved fra
flytning, fordi boligerne har været 
beboet i mange år og fordi istand
sættelsesniveauet er blevet hævet. 
Varmeregnskabet (konto 419) var 
ikke afsluttet, da årsregnskabet blev . 
lavet, det er det blevet siden. I mor
gen kommer der afregninger ud til 
boligerne, og de fleste vi1 få penge. 
tilbage. 

Kaj Agnershøj gjorde opmærksom 
på, at der drænes lidt på henlæggel
serne, hvilket ikke er særligt positivt. 
Der arbejdes med planer om at få 
:forbedret likviditeten i afdelingerne, 
så der kan blive bedre råd til de 
mange vedligeholdelsesopgaver, 
som Biba har været inde på. Under
vejs i gennemgange~ bemærkede 
Kaj, at det er ikke helt billigt at bo på 
Galgebakken. De store renoveringer . 
som er udført gennem tiden , især af 
tagene; har medført store udgifter. 
Uden disse renoveringsudgifter ville 
Galgebakken i dag være en økono- · 
misk velkonsolideret afdeling. 

De særlige aktiviteter (konto 118): 
Herunder gennemgik Jens Ellesøe 
Olsen en overhead fra afdelingslede
ren med en sammenligning af ud
gifterne til el og vand for det gamle 
og for det nye vaskeri. Det anslås, at 
der vil komme en årlig besparelse på 
152.000 kr. om året på·el og vand
forbruget, når det nye vaskeri ibrug
tages. 
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Biba Schwoon . ..1viste i øvrigt til 
det grønne regnskab for afdeliri- ~ 

gerne, som findes i V As beretning. 
Det viser tydeligt, at det har kunnet 
betale sig rigtigt godt for Galgebak
ken at investere i miljøforbedringer. 

. B_eboeraktivitetskontoen (konto 119): 
1 

Jens gennemgik også regnskabet for: 
beboeraktivitetskonto (note 10): Der 
er en samlet overskridelse på ca. 
34.000, som skyldes to ting: For det 

-første, at udgiften til-kontorhold på 
· -·26.000 kr. ved fejl er blevet konteret 

på konto 119 i stedet for på konto 
118, hvor pengene er afsat, ogfor 
det andet, at revisoren ville ikke gå 
med til, at udgiften på 43".000 kr. til 
køb af en bærbar computer og en 
projektor, kunne afskrives over 
nogle år, så hele udgiften skulle 
medtages årsregnskabet. På konto 
119 optræder der en udgift på 38.000. 
kr. til -PBS-opkrævning af huslejen. 
Til næste år overføres denne udgift 
til administrationsbidraget Henrik 
Nordfalk spurgte, hvorfor der over-: 
hovedet er en udgift 50.000 kr., når 
det ellers hedder sig, at det er gratis 
at benytte PBS. Margit Jensen, V As 

""""'økonomichef svarede, at udgiften til 
· "huslejeopkræ".1}ing via PBS er langt 

mindre, end hvis VA selv skulle 
administrere og bogføre huslejeop- · 
krævningen. 

Regnskab for genbrugspladsen: Jens . 
Ellesøe Olsen aflagde regnskab for 
genbrugspladsen flaskeregnskab 
(med i det udsendte materiale). Det 

:viste et samlet overskud på 3.971 kr. 
Beløbet var brugt på frølår og fasa-

. ner m.m. til aktiv-festen for bebo-
erne i fredags. Jens's flaske-regn
skabs-aflæggelse blev godkendt med 
klapsalver. 

Spørgsmål og diskussion af års
regnskabet: 
Udgifter til skimmelsvampeskader: 
Vibeke Hansen ville gerne høre, 
hvorfor udgiften til skimmelsvampe, 
som fremgår af note 14, er steget 
med 727.000 kr. i 2003, så det sam
let er op på 1,5 mio. kr. Hvor mange 
boliger drejer det sig om, og er der 
opstået problemer i flere boliger? 

. Kaj Agnershøj svarede, at det drejer 
sig om de samme 3 boliger i Over, 
hvor-den.sidste først blev fraflyttet i 
foråret 2003. Da brud på et kommu
nalt fjernvarmerør var årsagen til 

· skaderne, arbejdes der på, at få 
kommunen til at· dække en del af 
udgifterne. Biba Schwoon tilføjede, 
at skimmelsvan:ipesagen i Over ikke 

· var en 'almindelig' Galgebakke
indeklimasag, men noget helt særligt 
pga. bruddet på fjernvarmerøret. 

Institutionssalget: Jens Ellesøe 
Olsen gjorde opmærksom på, at der 
er blevet lavet 'et lille kunstgreb', 
fordi Økonomistyrelsens krav på 
tilbagebetaling af rentesikring efter 
institutionssalget er holdt uden for 
selve årsregnskabet. Hvis dette ikke 
var gjort, havde regnskabet udvist et 
underskud på 1,5 mio. kr .. Så vi må 
håbe, at Økonomistyrelsen i ·sin gen-
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behandling kommer frem til et andet 
· og for Galgebakken bedre resultat. 
Beløbet er anført som en post 7 -
tilgodehavende rentesikring på 1,5 
mio. kr. - under omsætningsaktiver 
(konto 305), og revisoren har anført 
ei forehold over for sagen i sin på
tegning til årsregnskabet. Vibeke 
Hansen ville gerne have, at en re
præsentant fra VA orienterede sa
gens status, og hvorfor sagen efter to 
år stadig ikke er løst. Jens Ellesøe 
Olsen svarede~ at nævnet har fået 
den forklaring fra V A, at Økonomi
styrelsen har bedt VA om ikke at 
presse på for en hurtig afgørelse, da 
det er en meget kompliceret og tids
krævende sag uden fortilfælde, og at 
en forhastet sagsbehandling for
mentlig blot ville føre til en genta
gelse af den første afgørelse. Biba 
Schwoon tilføjede, at hvis Økonomi
styrelsens afgørelse igen bliver ne
gativ for Galgebakken, så holder 
grundlaget for den indgåede salgs
aftale ikke, og den må så tages op 
med V A og kan i sidste ende blive· et 

. spørgsmål om den rådgivning i for
bindelse med salget, som Galgebak
ken har modtaget fra V A. 

Juan fortalte, at da forslaget om 
salg af bygningerne til kommunen 
var oppe på et beboermøde, talte han 
selv meget varmt for at stemme ja, 
fordi han havde tillid til V A og · 
kommunen, når de sagde, at salget 
ville give Galgebakken en indtægt, . 
Men i dag ser det ud som om, at 

1 
både pengene fra salget og de gamle 

I 

beboerlokalerne er i. , vundet, så 
dem, som han har haft tillid til, 
havde åbenbart ikke forstand på 
tingene. Juan undrede sig over, at 
kommunen ikke har været opmærk
som på problemerne og reageret. 
Juan mente, at Galgebakken har 
været udsat for dårlig .rådgivning fra 
V As side, og han savnede, at VA 
gav udtryk for selvkritik i den for
bindelse. I øvrigt undrede det ham, at 
der ikke er mere forargelse blan4t· 
beboerne over situationen. 

Jens: Selvkritikken skulle i så fald 
komme fra V As daværende.direktør 
Jan Weichardt, som kørte sagen. 
Nævnet gjorde et stort arbejde på at 
få Jan Weichardt i tale, da det blev 
klar over, at der var problemer, men 
Jan Weichardt var det tidspunkt fra-

. trådt som direktør. Nævnet hen
vendte sig også til V As bestyrelse, 
og gav udtryk for utilfredshed, især 
over med den måde, hvorpå sagen 
var blevet forelagt på for Finanssty
relsen. Der var ikke redegjort or
dentligt for de særlige forhold i for
biQ.delse med salget. Hvis .sagen 
ender negativt for Galgebakken, er 
der forskellige muligheder for kom
pensation, bl.a. fra V As dispositions
fond. Man skal dog også huske på, at 
hvis bygningerne ikke var blevet 
solgt, ville Galgebakken stå over for 
betydelige udgifter til renovering af 
bygningerne for skimmelsvamp. 

Langtidsplanen: Kirsten Lauritsen 
ville gerne høre mere om revisorens 
forbehold for vedligeholdelsesplanen 
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i sin påtegning til 1 _ .lSt..abet (side bejde på elinstallationeme. Dette 
14 i mødematerialet). Jens svarede, skal bl.a. til, for at butikken kan 
at forbeholdet er ~ konstatering af, · udvide med en bakeoffovn. Nævnet 
at der er ønsker om en række vedli- synes, at det lyder som en fornuftig 
geholdelsesarbejder på Galgebakken, plan og bakker op om butikkens 
men pengene er ikke til stede på ønsker ved at fremsætte forslaget på 
langtidsbudgettet. På et tidspunkt var · · bebomødet. Men Jens gjorde også 
der en plan for tilvejebringelse af en opmærksom på, at der er en økono
del af pengene, men det har hele • · misk risiko ved. lånet, hvis butikken 
tiden været klart, at hvis vedligehol- på et ti~punkt må stoppe og loka-
delsesarbejdeme skulle laves i det lerne ikke kan genudlejes, Per 

,.anførte tempo, så skulle der lånes Nielsen, Galgebakkebeboer og 
_&,wge. Hvis dette ikke kan lade sig medlem af butikkens bestyrelse, 
gøre, fordi beboerne ikke har råd, må uddybede ined, at renoverings-
vedligeholdelsesarbejderne udsky- ønskerne også skyldes, at butikken 
des. Vibeke Hansen supplerede med, skal leve op til myndighedernes 

· at det er et velkendt problem iøko- krav, bl.a. skal der være både en 
nomiudvalget, at der desværre ikke håndsvask og en afskærmet disk, når 
er penge på vedligeholdelseskontoen man har salg af brød. Butikkens 
til de mange velbegrundede ønsker omsætning har været stærkt stigende, 
om renoveringer, og hvis pengene så den daglige omsætning i dag lig-
skal lånes, betyder det huslejestig- · ger 3-4.000 kr. højere end for et år 

. ninger. siden, så der bliver næppe problemer 

G l b .1.1._ å . kab bl . med at betale lånet tilbage. a ge a11JWns rsregns ev · 
enstemmigt godkendt. Forslaget om at godkende et lån til 

I dk · · -ti· I ( kt.9) · købmandsbutikken på 140. 000 kr. n omne ors ag p : · . 
F ·1 ti lån .

1 
blev enstemmigt vedtaget. ors. ag ra nævnet om t1 

købmandsbutikken Valg af medlemmer til beboer-
--Iens Ellesøe Olsen kommenterede. nævnet (pkt.10) 
· __ Jrslaget, som var optrykt i det hus- Antal pladser: Det blev besluttet, at 

standsomdelte materiale: Lånet er nævnet skal have 7 medlemmer og 3 
pål40.000 kr., og skal tilbagebetales suppleanter, og at formanden vælges 

· af butikken som en forbedringshus:. af nævnet. 
leje over en tiårig periode. Pengene Valg af nævnsmedlemmer, 6 nævns-
skal bruges til forskellige forbedrin- medlemmer genopstillede: Jytte 
_ger af bygningerne: ny gulvbelæg- Jørgensen: Torv 7-1 Oa, Birthe Y. 
ning, opsættelse af håndvask, ud- Nielsen: Over 1-3, Jens Ellesøe 
skiftning af disken og sikkerhedsar- Olsen: Over 8-2, Jytte Overgaard: 
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Sønder 9-14, Annette Schrøder: Torv 
· 5-18, Biba Schwoon: Sønder 1-lb. 

Endvidere opstillede Vibe Baadh: 
Vester 4-8a. 
Der var ikke yderlige som ønskede at 
stille op, og alle 7 beboere blev 
valgt. 

Valg af suppleanter: Knud Rudolf 
Hansen: Skrænt 1-15 genopstillede. 
Endvidere opstillede Ken Møller: 
Vester 4-9a.og LeifNeergaard: Over 
7-lb som suppleanter. 
Der var ik/µ! yderlige som stillede· 
op, og alle tre var valgt. 

V As kommende General
forsamling den 12. maj (pkt.11) 
Biba Schwoon - medlem af bestyrel
sen, og på valg til Generalforsamlin
gen - orienterede: Året har været 
præget at få løst kori:Q.ikten med 
Askerød. Askerøds beboermøde har 
vedtaget at blive i V A, og der er 
indgået en samarbejdsaftale mellem 
V A og Askerød. Der er tiltro til, at 
med ansættelse af Carsten Fich som 
ny direktør og Margit Jensen som 
økonomichef, vil tingene kommer til 
af fungere. 

Vibeke Hansen spurgte til det . 
såkaldte 'kærlighedsbevis', som går 
ud på, at hvis man opsiger sin bo)ig, 
fordi man flytter sammen med en 
kæreste, kan man - hvis man 
fortryder inden for.5 år- få en tilsva
rende ny bolig af boligselskabet. · 
Biba svarede, bestyrelsen ser positivt 
på ordningen, men indtil videre kører 
den kun som en forsøgsordning i 

nogle andre boligseL ..aber, og pt. 
kan der ikke komine flere boligsel
skaber ined i forsøget. 

John Reynolds ville gerne høre noget 
mere om V As økonomiske proble.,. 
mer, som er nævnt i beretningen .. 
Han syntes, det var er en dårlig ide at 
spare penge ved at nedlægge Vi i 
V A og udskyde udviklingen .af 
hjemmesiden. Poul Evald Hansen 
mente, at man.'bør i hvert tilfælde bør 
udvikle hjemmesiden. Biba svarede, 
at årsagen til de økonomiske pro
blemer først og. fremmest skyldes, at 
der har måttet hentes hjælp udefra til 
at ·klare økonomifunktionen, da både 
direktør Jan Weichardt -0g Ole 
Clausen forlod VA Biba synes selv, 
at det er en god ide at prioritere Vi i 
VA og opfordrede til at møde frem 
på Generelforsamlingen for at frem
føre dette.· På spørgsmål fra Anita 
Sørensen forklarede Biba, at opryk
ningslisten indebærer en fordel for 
boende medlemmer, hvis de_ ønsker 
at søge på en ny bolig. Der snakkes 
om, at regeringen arbejder på at af
skaffe denne fordel. 

Valg af intern revisor (pkt.12) 
På sidste regnskabsbeboermøde var 
der ingen, som ønskede at stille op til 
hvervet, og det var der heller ikke på 
dette møde. Vibeke Hansen gjorde 
opmærksom på, at den intern revisi
onsfunktion i så fald varetages af 
økonomiudvalget. 
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Valg til Albertsl J Kommu
nens brugergruppe (pkt.13) 
Poul Evald Hansen genopstillede 
som repræseil~ og Birthe Y. 
Nielsen som suppleant.· Begge blev · 
valgt 

Eventuelt (pkt.14) . 
- Infokanal og hjemmeside: Lise 
Buchardt havde bemærket, at der er · 
. kommet en infokanal på GBs anten-

.,.,..J1.eanlæg'. Hun spurgte om kanalen 
-.-.:ke også kunne bruges til bringe 
. nævnsreferater. Kristian Olesen 

mente ikke at kanalen var velegnet 
til større tekstmængder, som nævns
referater. Disse burde i stedet bringes 
på en hjemmeside, og hvis det ikke 
kan lade sig gøre på Galgebakke
postens hjemmeside, kan det j hvert 

. tilfælde gøres på GalgebakkeNets 
hjemmeside. Sten Hansen (nævns
sekretær) svarede, at meningen er at 
'bringe nævnsreferaterne på· Galge
bakkepostens hjemmeside,· så snart 
de foreligger, og det vil sige ca. 14 
dage efter mødet. Men Bent har 
svært ved at fin,de tiden til den lø
bende ajourføring, og det er derfor 
~t, at. Sten får en introduktion til, 

... vordan det gøres, så han selv kan 
lægge referaterne direkte ind på . 
hjemmesiden. Vedr. infokanalen, så 
forventede Kristian, at når indkørin
gen er overstået, bliver det også mu- . 
ligt for nævnet og netværksfor
eningen åt benytte kanalen til at 

infonnere beboerne. (Infokanalen 
findes på S 9) 

- Skateboardramper: Simon Jensen 
. syntes, at skaterne burde have ~ogle 
bedre muligheder end de interimisti
ske ramper ved Torv. Biba svarede, 
at nævnet har tænkt sig at drøfte en 
løsning med Hyldespjældet, som 
også har både behovene og proble
merne. Det lanner voldsomt for de 
omkringboende. Det overvejes at 
lave en fælles henvendelse sammen 
med Hyldespjældet til kommunen 
om at etablere noget et velegnet sted. 
John Reynolds opfordrede til at hen
vende sig til kulturforvaltningen. 

-Netværkssamarbejde: Poul Evald 
Hansen spurgte, hvordan det går med 
samarbejdet med Hyldespjældet om 
sammenkobling af netværkene. Biba 
Schwoon svarede, at Hyldespjældet 
netværksprojekt er blevet forsinket· 
fordi kommunen ikke ville godkende 
projektet på de samme finansierings
vilkår, som Galgebakken havde fået. 
Sten Hansen oplyste, atHyldespjæl
dets beboermøde netop havde ved
taget, at igangsætte deres netværks
projekt på det nye vilkår. Kristian 
oplyste, at Galgebakkens Net
forening har inviteret alle interesse
rede boligområder i Albertslund til et 
infonnationsmøde den 24. maj om . 
samarbejde oni et Albertslund Net. 

Mødet sluttede kl. 21. 45. 

6. juni 2004. Dirigent: Anita Sørensen. Referent: Sten Hansen 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

19. april 2004 

Fælles oprydnings- og forskønnelsesdag: 

Søndag den 25. april - dagen efter kommunens Grønne Dag - opfordrer vi til, 
at alle beboere rydder op og forskønner i området omkring eget hus og i stræderne i 
fællesskab. 

Alle, der kører rundt på Galgebakken, vil kunne konstatere, at der ligger ting og sager 
omkring husene: gamle juletræer, grønt afklip, andet affald, skrammel på skurtage 
osv. osv. Det er ikke en del af ejendomsfunktionærernes arbejde at rydde op efter 
beboerne omkring de enkelte lejemål og i stræderne. Det skal vi selv stå for. 

Det vil være dejligt, hvis Galgebakken efter den søndag er blevet meget kønnere at 
se på. Og mange stræder har tradition for at spise et eller andet sammen og hygge 
sig ved arbejdet. 
Genbrugsgården vil være åben i almindelig åbningstid fra 11 -14. 

Invitation til Kvartersmøder: 

Som tidligere meddelt i Galgebakkeposten inviterer Nævnet til kvartersmøder på flg. 
datoer: 
Tirsdag den 04. maj for kvartererne Sønder, Skrænt og Neder 
Tirsdag den 11. maj for kvartererne Mark, Sten og Vester 
Tirsdag den 18. maj for kvarterne Over, Øster og Torv. 

Alle møder er i Beboerhuset og starter kl. 19.30. 
Der vil ikke blive udsendt yderligere invitationer eller påmindelser, så noter da
gen for jeres kvarter allerede nu. 

Dagsordenen er fri på den måde, at det er beboernes valg af emner, der vil blive 
drøftet. Nævnet vil dog gerne på forhånd gøre specielt opmærksom på en diskussion 
om vores udeområder og de mange opførelser af hegn, skure, små-tilbygninger 
m.m., som er vokset op gennem årene, og som vi meget snart skal have rettet op på 
i forhold til et revideret regelsæt (husreglement, råderet m. positivliste osv.). Et bebo
ermøde vil skulle tage stilling til revisionen og til ·overgangsbestemmelser for nedriv
ninger og ændringer. 

Langtidsplanens prioriteringer (badeværelsesrenoveringer står lige for) er et andet 
godt emne. 

Vi glæder os til at se jer - Nævnet 



! .I I Fb 25. maj 2004 

( 

Opsamling på kvartersmøderne afholdt maj 2004 

Møde nr. m, tirsdag den 18. maj for Over, Øster og Torv 

Deltagere: 
Beboere fra kvartererne: 
Kristen Lauritzen: Øster 10-2 
Anita Sørensen: Torv 3-14 
Uffe Witt: Torv 5-6 
Simon Lak Jensen: Torv 7-1 
Helge: ?-? 

Nævnsmedlemmer: 
Jytte Jørgensen: Torv 7-10 
LeifNeergaard: Over 7-1 
Birthe Y. Nielsen: Over 1-3 
Jens Ellesøe Olsen: Over 8-2 
Biba Schwoon: Sønder 1-1 

Vibeke: ?-? Referent: Sten Hansen, nævnssekretær. 

Legepladser, skateboardramper, boldbane 
Kirsten: Det er helt fint med de nye legepladser - men der er meget støj fra den nye legeplads ved Øster, 
fordi den er kommet tættere på huset og fordi betonmuren er fjernet. De værste er de voksne, når de råber til 
børnene. I øvrigt mangler der nogle kolbøttestænger. 
Jytte J: Det er rigtigt, at der er meget støj, men vil pilefelthegnet ikke tage noget af det, når det vokser til? 
Biba: Det som er på legepladserne nu, er kun hvad der var råd til første omgang. Derfor er det kun ved Øster, 
at der er redegynge, som trækker mange børn til. På markvandringen blev der snakket om, at skal sås mere 
græs, indtil buskene vokser til. 

Simon: Ville gerne høre noget om skateboardramperne. Han synes, det er helt i orden, at de er der, men 
måske er det ikke så smart, at de står midt på cykelstien, når det er mørkt. 
Jens: Der er et forslag på hjemmesiden fra de unge, om at pladerne på grønningen, som stammer fra 
majfestens scene, bliver liggende til brug for skatere. 
Jytte J: I nævnet diskuteres det, om ramperne kan flyttes til hjørnet bag genbrugspladsen. Det handler om, at 
børnene kan have et sted, hvor de kan være uden at fa skæld ud. 
Biba: Men her giver det lige så mange støjgener for naboerne. Problemet er akut, men det er svært at finde et 
sted på Galgebakken, som er egnet. Det diskuteres også, om kommunen kan lave noget på Baunegården. 
Jens: Det kan tage flere år inden kommunen laver noget. Måske kan der findes et sted på Galgebakken, hvor 
det ikke larmer alt for meget, og så i øvrigt opsætte noget støjværn 

Helge: Boldbanen i buret er elendig, bl.a. er jorden foran målene helt hård og fuldstændig uden græs. Han 
har sagt det på ejendomskontoret. 
Biba: Det er et ret stort og bekosteligt arbejde at fa renoveret banen med planering osv. fordi den er så 
elendig. Derfor bliver det ikke lige gjort. 
Simon: Mente ikke, at projektet behøvedes at være så stort endda: Der skal fjernes nogle kvadratmetre jord 
foran målene, fræses tromles og sås græs. Måske kunne det gøres af frivillige beboere, hvis de kunne låne 
værkstøj og maskiner af driften. 
Biba: Nævnet og grønt udvalg vil se på det igen, men det skal nok gøres af professionelle. 

Netværket 
Helge: Er det rigtigt, at der er blevet brugt store ekstrabeløb på netværket pga. sløseri. Det har været meget 
frustrerende, at så mange ting ikke har fungeret og at man ikke har kunnet fa kontakt igennem og svar på 
problemerne. 
Jens: Det er ikke rigtigt, som netværksforeningen skriver på hjemmesiden, at de har et alternativt tilbud ((om 
ekstern lyslederforbindelse-vist nok??/ref.)), som er væsentligt billigere end Delcoms. Generelt er 
situationen den, at så længe projektet kører som en byggesag, skal det arbejdet udføres i hh. til den indgåede 
kontrakt, og det er V A sammen med rådgiveren, der kører byggesagen på beboernes vegne. Så længe 
byggesagen kører, har nævnet og beboerne ikke de store muligheder for at blande sig. I den efterfølgende 
brugsfase bliver det helt anderledes. 
Simon: Mener at problemerne meget ligger i, at V A og rådgiveren har været for passive i projektledelsen 
overfor entreprenørerne. 

Kvartersmøde nr. III - Over, Øster, Torv 18. maj 2004 Side 1 afZ 



25. maj 2004 

Til nævnsmøde nr. 10, pkt. 6: 

Opsamling på kvartersmøderne afholdt maj 2004 

Møde nr. Il, tirsdag den 11. maj for Mark, Sten og Vester. 

Deltagere: 
Beboere fra kvartererne: 
Steen Rye: Mark 2-5 
Laila Mortensen: Mark 6-1 
Benni: Mark 6-3 
Lars: Sten 6-? 
Helga(?): Mark 6-13(?) 
Ebbe Sonne: Vester 2-3 
Susanne Messell: Vester 2-14 
Aage Nissen: Vester 2-19 
Peter: Vester 4-(2 el.8?) 
Lone: Vester 4-9 

Beboerhenvendelser til ejendomskontoret 

Dorthe Olesen: Vester 7-5 
Marianne Brink: Vester 7-7 
Eleisa : Vester 8-? 
Helle Dreistrup: Vester 9-8 

Nævnsmedlemmer: 
Biba Schwoon: Sønder 1-1 
Ken Møller: Vester 4-9 
Referent: Sten Hansen, nævnssekretær. 
Endvidere døvetolk for Lars, Sten 6-

Dorthe: Kan der laves mulighed for at give ejendomskontoret meddelelser om småproblemer via e-mail? 
Aage : Det kan være svært at komme igennem i telefontiden til ejendomskontoret. 
Biba: Henvendelser pr. e-mail til ejendomskontoret overvejes ligesom brugen af infokanalen. Men det skal 
tilrettelægges, så det fungerer uden at kontoret drukner i e-mails og ubesvarede henvendelser hober sig op. 

Rotter: 
Marianne har (muligvis) set en rotte - hvad skal man gøre? Ken har faet fjernet et rottebo fra huset. Susanne 
klagede over, at der konstant var mus i boligen, også om sommeren uden for 'sæsonen'. 
Biba: Ejendomskontoret kan hjælpe med mus. Tilfælde af rotter skal meldes til ejendomskontoret, som 
melder videre til kommunen. 

Pladser, veje og stier: 
Peter: Ved Vester er der fældet nogle høje træer for at give mere sol, hvilket er helt OK. Men også hegnene 
af jernrør er fjernet, hvilket giver meget gennemgående færdsel, bl.a. fra knallerter. Kunne der ikke opsættes 
nogle bænke, blomsterkasser el.lign. så færdslen begrænses. Biba: Hegnet tages op i forbindelse med p
pladsrenoveringerne, når affaldsøerne er bygget. Der bør laves noget, hvis knallertkørsel er et problem. 

Aage: Ved indkørslen til p-pladsen ved Vester bør der opsættes skilte, som henviser beboerhusgæster til at 
parkere ved Torv 3 og 5, fordi der er masser af plads her, det ligger tættere på beboerhuset og p-pladsen ved 
Vester er overfyldt med gæsteparkering. Der er store huller på p-pladserne fordi vedligeholdelsen er blevet 
udskudt. Det har i mange år været snakket om parkering af trailere og camp letter, men er der sket noget ? 
Biba: Der har i et par år ligget en forespørgsel i kommunen om at fa regler som tillader parkering af små 
trailere (men ikke campletter). Kommunen er blevet rykket. Problemet består i, at så længe der ikke r regler, 
som tillader trailerparkering, kan enhver utilfreds beboer melde en parkeret trailer til politiet og ejeren vil fa 
en bøde på 500 kr. 

Marianne: der er store problemer med snerydningen i Galgebakken, når børnene skal i skole. 
Steen: Det er kommunen, som står for snerydningen på hovedstierne. 
Biba: Der er en frivillig aftale med Galgebakkens ejendomsfunktionærer om, at de rydder sne uden for 
normal arbejdstid, og om at de vigtigste steder har højest prioritet. Ejendomsfunktionærerne bruger ikke salt 
aht. miljøet. 

Aage: Ifølge lysplanen skal der laves lys i Vester 6. Dette kan give lysgener i haverne. 
Marianne: Man kan lave lyset i fliserne i stedet for ved høje gadelamper. 
Biba: Lysudvalget er opmærksom på hensynet til haverne. Der bliver opsat lave lamper på stedet. 
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Regler for vedligeholdelse og byggeri i haverne 
Peter: Må man fjerne væggen til det tidligere skraldenun i skurene, så man får et større rum, f.eks. til cykler? 
Biba: Problemet er, at pladerne i bunden og på siderne indeholder asbest, så man må ikke save i dem eller 
knække dem, og de skal afleveres som særligt affald. 

Helga(?): Har problem med naboens træ, som skygger meget. Naboen vil gerne have det fjernet, men 
magter det ikke selv. 
Biba: Grønt udvalgt behandler løbende ønsker om hjælp til fældning af store træer. Endvidere arbejder 
udvalget på at færdiggøre en plejeplan, som indeholder en træpolitik, bl.a. at undgå de høje skovtræer i 
haverne. 

Marianne Brink: Pensionister, som ikke holder deres haver bør have hjælp - evt. påtvunget. Der bør laves en 
plan for vedligeholdelsen af arealerne mellem husene, som ikke bliver holdt. 
Biba: For mange år siden blev det besluttet, at beboerne selv skal holde stræderne. Baggrunden var et ønske 
om at spare på udgifter til ejendomsfunktionærtimer. Men hvis beboerne ikke holder stræderne inkl. 
bagstræderne, så breder forfaldet sig. Men der kan ikke bare bruges arbejdstimer og penge på stræderne, 
uden at der laves en ny beboermødebeslutning. Nævnet har tidligere søgt at få kommunen til at ltjælpe 
pensionister, som ikke selv magter vedligeholdelsen af haverne, men kommunen er særdeles 
tilbageholdende. Der er også problemer med folk, der fylder haven op med skrammel. Tit ønsker naboerne 
ikke af klage, fordi de ikke ønsker at lægge sig ud med de pågældende. Der er også problemer med haver og 
boliger, hvor beboerne slet ikke vil have, at nogen kommer ind og gør noget. 

Ebbe: Det udvendige træværk er meget forfaldent. Er der fundet frem til noget egnet maling? 
Biba: Det er opgivet at finde et linolieprodukt, som ikke er for krævende at benytte. I stedet bør anvendes et 
almindeligt Gori produkt. Men problemet er, at det vil blive meget dyrt at udlevere træbeskyttelse, fordi der 
skal bruges meget store mængder, og samtidig er træværkets restlevetid begrænset. Nogle har selv malet, 
men træværket er ikke nødvendigvis blevet kønnere af det. 

Benni kom flere gange ind på 'pergola-sagen', der drejer sig om, at naboen har opført en pergola, som han 
synes skygger for meget og er i modstrid med husreglementet. Benni oplyste, at V As bestyrelse i et brev har 
indrømmet, at pergolaen er ulovligt opført, men samtidig skriver V A, at man først vil kræve pergolaen 
nedtaget ved naboens fraflytning, hvilket han er meget utilfreds med. 
Biba opridsede de generelle problemstillinger med udgangspunkt i pergolasagen: For VA ligger det ulovlige 
i, at ansøgningsproceduren til V A ikke er blevet fulgt. Dette er imidlertid også tilfældet ved de fleste andre 
havebyggerier på Galgebakken, og ejendomskontoret kan ikke gå ud og sige til en enkelt beboer, at lige 
præcis deres byggeri er ulovligt. I dag er praksis sådan, at alle ulovlige byggerier skal fjernes ved fraflytning. 
Det sker på fraflytterens regning, med mindre det kan bevises, at det er lavet af en tidligere beboer. I så fald 
bliver det fjernet på afdelingens regning. Nævnet og ejendomskontoret er i gang med en revision af 
husreglementet, og vil fremskynde arbejdet bl.a. pga. pergolasagen. Men generelt drejer det sig om en 
diskussion af, hvor stramme reglerne kan være, uden at det går ud over den traditionelle 'Galgebakke-ånd' -
og modsat: mange beboeres ønsker om, at der bliver noget pænere på Galgebakken. 

Badeværelsesrenoveringer 
Dorthe og Aage: Hvor omfattende forestiller nævnet og V A sig, at en badeværelsesrenovering skal være? 
Biba: Der kommer meget snart et nævnsmøde om emnet, hvor Jesper Rasmussen fra VA kommer med et 
oplæg. Der er ikke sparet penge op til formålet på vedligeholdelseskontoen, så pengene skal lånes, men der 
findes også andre finansieringsmodeller. En totalrenovering, der f.eks. kan omfatte opsætning af fliser, 
fjernelse af betonkanten ved gulvet, gulvafløb med rist til erstatning afbadekarsafløbet m.m. vil være meget 
bekostelig. Dertil kommer yderligere ønsker fra beboerne. Der skal være mulighed for en billig løsning, for 
dem som ønsker at nøjes med dette. Der skal også tages stilling til rækkefølgen: Skal man prioritere de 
værste badeværelser først, eller skal det være alle badeværelser samtidig. 

(vedr. køkkenmaling:) Peter: Har malet sit køkken, men malingen binder ikke ordentligt .. 
Ken: har været ude for det samme og fik at vide, at det er overfladen på den oprindelige maling, som er 
problemet. 

Slut: Ca. 21.45 
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Legepladser og stederne for unge 

Susanne: Er der en plan for den store legeplads ved Sønder? 
Biba: Der bliver indkaldt til et møde af legepladsudvalget i år, men problemet er ud over tid, også penge. Der 
er ikke penge til større legepladsrenoveringer i år. Genopsættelse af gynger - som mange steder er blevet 
fjernet pga. nedslidning og manglende sikkerhed - samt renovering af stativerne og faldunderlaget har 1. 
prioritet. Der skal afsættets penge på det kommende budget til renovering af de gamle legepladser i Sønder 
og andre steder. 

Susanne: Spurgte til skaterramperne ved Torv. De er meget støjende og hun ønsker dem fjernet. 
Biba: Nævnet er opmærksomme på problemet, og er i gang med at undersøge en anden placering, som er 
længere væk fra boligerne, men samtidig ikke for langt væk. problemet er, at der på GB ikke er et område, 
hvor der kan laves skaterbane, uden at det giver støj for nogle boliger. 
Jytte J.: Vigtigt at de unge skal kunne være her, der skal findes en løsning, som giver mindst mulige 
problemer. 

Stig Larsen: Bliver der gjort noget ved bålpladsen på grønningen og problemerne med afbrænding af 
havemøbler osv. 
Biba: Sidste år var der store problemer ved grønningens bålplads, og der blev taget en række initiativer for at 
løse dem. Situationen var, at det meget var grupper af unge uden for Galgebakken, som skabte problemerne. 
I år har der endnu ikke vist sig problemer, men måske kan der laves en yderligere udtynding af 
beplantningen, hvis det kan hjælpe. 
Jytte J.: Vigtigt at pladsen bibeholdes som et uovervåget fristed for unge. 
Stig: Hvis faciliteter for unge bliver placeret for yderligt, kommer der problemer med tilløb udefra og 
utryghed. Konklusionen er, at vi enten må leve med støjen og problemerne eller fjerne mulighederne for de 
unge. 

Håndtering af naboproblemer: 
Svømmepølshaven og pergolahaven var to konkrete eksempler, som blev bragt på banen. 

Stig: Det er tilladt at klage, hvis man er generet af naboerne. Der kan ikke laves regler for alt. Konflikterne 
bliver ikke mindre af, at der laves en masse regler. De overholdes alligevel ikke. 
Hanne. Første skridt må være, at man henvender selv henvender sig til folk, der larmer el.lign. og gør dem 
opmærksom på problemet. 
Leif: Regler er for ekstreme situationer. Problemet er, at folk er så bange for at sige noget til nogen om, hvad 
man kan ikke kan tillade sig. Når man ikke snakker sammen og gør opmærksom på, hvad der er 
uacceptabelt, accelererer alle mulige initiativer ved en knopskydning og resultatet bliver anarki. 
Jytte J: Det er et stort problem, hvis vi nærmest er bange for at snakke sammen. Kun hvis dette prøves og 
ikke lykkes, kan man klage videre til V A. 
Sofie: Nogle af dem, som giver gener for naboerne er ikke til at tale med. Hvis man siger noget, bliver det 
modtaget dårligt og negativ, og ikke alle er så stærke, at de kan klare dette. 

Facademaling: 

Sofie: Hvem skal male boligernes eternitfacader? 
Biba: Efter at folk begyndte at male selv, blev der vedtaget en farveplan, og at beboerne kunne :fa udleveret 
maling gratis fra ejendomskontoret, men de skulle selv lave arbejdet. Nogle har siden malet, nogle ved hjælp 
af naboer. Nogle beboere har ikke gjort det, og nogle vil ikke bl.a. pga. forsikringsårsager, hvis man kommer 
til skade. I nævnet har der været overvejelser om, at søge en fond om støtte til maling af alle eternitfacaderne 
på alle boligerne som del af et samlet farveprojekt. Men det er endnu ikke gjort pga. Galgebakkens 
uafklarede økonomi. 
Stig: Der er ingen vedligeholdelsesmæssig begrundelse for at male eternitfacaderne. Problemet er, at nogle af 
farverne falmer. Det er også et problem, at nyopsatte eternitplader ikke bliver malet. Man kan godt starte en 
diskussion om farvesammensætning, uden at økonomien til et farveprojektet er på plads. Maling/ 
vedligeholdelse af træværket - pergola, skurene m.m. - er et større problem end eternitfacaderne. 
Kirsten: I skrænt 1 bliver strædet vedligeholdt ( ( og vist nok også maling af eternitfacaderne/ref.)) ved 
systematisk nabohjælp. Det giver også et stræde med hygge og godt sammenhold. 
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Tema-referat af kvartersmøderne 
Tre tirsdage i maj måned atboldt Nævnet kvartersmøder. 
Den 4.5. for Sønder, Skrænt og Neder 
Den 11.5. for Mark, Sten og Vester 
Den 18.5. for Over, Øster og Torv 
I alt deltog knap 40 beboere og 6 nævnsmedlemmer. 
Møderne blev refereret af nævnssekretær Sten Hansen. 
Disse referater danner baggrund for det tema-opdelte referat 
herunder. 

Kvartersmødernes karakter 
Det er tanken med disse møder, at de beboere, der ønsker det, kan fa sig en 
snak med Nævnet om noget, de synes, er aktuelt og væsentligt uden at skulle 
sætte det på dagsordenen for et beboermøde eller skrive om det i et af vores 
medier. Der er tid til at uddybe baggrunden for tidligere trufue beslutninger, 
tid til at fremsætte kritik og mulighed for at komme med go'e ideer til fælles 1,, ,,, 
bedste og udnyttelse. Beboerne kommer både på egne vegne og/eller på bag
grund af strædemøder. 

Kvartersmøderne afholdes hvert andet år, og Nævnet har haft stort udbytte af 
dem. Selv om de ikke på nogen måde er besluttende fora, er de med til at 
pege på, hvad beboerne finder væsentligt, og kan bidrage til prioriteringer, 
som både vedrører budget og daglig drift. Bearbejdelsen af møderne omfat
ter både budgetrelaterede forslag og ønsker om specifik hjælp fra beboere . 
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Affalds-øerne 

Beboere i huse ud til P-piads A 
gjorde opmærksom på, at de øn
skede bevægelses/ ølere til lyset i d 
e planlagte aff alds-ø-tage kunne 
væreetproblem. Varbangefor, 
at lyset ville genere udblikket til 
aftenhimlen . 

. Nævnet skriver spørgsmålet på huskelisten til den afsluttende planlægning af 
, •~ffalds-ø-byggeriet. 

De samme beboere mindede desuden om, at renholdelse og vedligeholdelse 
af affalds-øerne var meget vigtig. 

Mere om lys: 
Der mindes om lys i bagstrædet til Vester 6, der er med i eksisterende 
lysplan. Aftalen er, at det skal være lave lamper, der ikke når ind i stuerne . 
- og at spørgsmdlet om bevægelsesfølere tages op ved etablering. Forslag 
om lys i fliserne i stedet 

Nævnet - overgives til bearbejdelse i lysudvalget. 

P-pladserne 
Små anhængere på 'plante-øerne'? Mødedeltagerne har forskellige 
opfattelser af, om små anhængere må stå på 'øerne'. Nogle vil gerne ha' 
pænere beplantning på øerne i stedet for trailere. 

Nævnet - Da det blev vedtaget, at der ikke må holde campingvogne penna-
, ~nt på P-pladseme, blev det samtidig vedtaget, at der skulle findes en lovlig 

- og skiltet - løsning for de små anhængere, som beboerne bruger ofte på 
deres personbil. Problemet er - sammen med andre afklaringer af P-plads
status - forelagt kommunen på et møde. Trods rykkere har vi endnu ikke fået 
et svar. Helt nødvendig blir denne afklaring i forbindelse med renoveringen 
af P-pladseme efter bygningen af affalds-øerne. 

Grønt udvalg arbejder på en beplantningsplan for øerne. Vil blive forelagt et 
beboermøde. · 
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Glatførebekæmpelse generelt og 
specielt ved ind- og udkørslerne 
A og DÆ. Beboerne gør igen op
mærksom på, at forholdene pd 
- især - disse steder erfar lige 
for både børn og voksne. 
Beboerne mente, det var blevet bedre 
sidste år, men at det stadig ikke 
er godt nok. 

Nævnet - Kan fortælle, at opmærk
somheden sidste år blev ekstra 
skærpet omkring glatførebekæmpelsen 
generelt og de nævnte problemer 
specifikt.· Kommunen skal ordne de 
kommunale stier. På Galgebakken 
har vi en særlig aftale med ejendoms
funktionærer, der går ud over de 
generelle forpligtelser. Havde vi ikke 
den, skulle vi betale entreprenører 
udefra for at påtage sig opgaven 
uden for almindelig arbejdstid. 

Mere lys og tidligere klipning af beplantning samme steder blev ligeledes 
fremsat som ønsker. 

Nævnet: Ønsket om mere lys vil indgå i prioriteringen i den nye lysplan, 
som vil blive fremlagt i efteråret. Der er normalt fokus på klipning af be
plantningen forår og sommer. Vi her Driften være ekstra opmærksom. 

Uønsketfærdselgennem stræderne, bl.a. i Vester, Mark og Skrænt. Ønsker 
om skiltning for parkering til beboer~us qg institutioner til aflastning af de 
pladser, som beboerne normalt anvender. 

Nævnet har på sin arbejdsliste at lave et overblik over færdslen på Galge
bakken, herunder den uønskede gennem stræderne med cykler og knallerter. 
Klaget til ejendomskontoret over knallerter skal for at ha' effekt vedlægges 
knallertnummer. 
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Skiltning diverse 
Spørgsmål om fornyelse af både 
område-skilte-tavler og de (hidtil 

) reflekterende gavlskilte, så det kan 
blive muligt for folk udefra at finde vej. 

Nævnet: Fornyelse af områdetavler 
og visse andre skilte er på budgettet. 
De reflekterende gavlskilte er dyre, 
men nødvendige for orienteringen i 
området. En total udskiftning af alle 
reflekterende skilte er beregnet til en 

, Omillionudgift og derfor ikke lige inden 
for rækkevidde i en nødvendig prioritering. 

Forskønnelse af Galgebakken 
NESA-bygningerne: _efterlysning af vedligeholdelse af murene på de 4 
transformator-bygninger. 

Nævnet oplyser, at der for en del år siden var aftalt en ordning, der gik ud på, 
at Galgebakken kunne vedligeholde bygningerne med jævne mellemrum og 
derefter sende regningen til NESA, der ejer bygningerne og derfor skal stå 
for vedligeholdelse af dem. Den ordning arbejder Drift og Nævn på at få 
genindført. Alle synes, bygningerne fremstår forsømte. 

Opslags-standerne i bebyggelsen: trænger ligeledes til vedligeholdelse. 
Diskussion blandt mødedeltagerne om det skal være en opgave for de ansat
te, eller om beboerne selv kan/vil stå for den. Det handler dels om at rense 
pladerne for tegnestifter og papirrester efter ophæng" dels om at ja stander
ne malet. 

,i@Nævnet satte opgaven på ønskelisten efter sidste års markvandring, men i 
den nødvendige prioritering har den endnu ikke været vigtig nok. Istandsæt
telse og en bedre pasning af dem ville imidlertid bidrage positivt til det ind
tryk, man (både beboere og gæster) f'ar af Galgebakken. Erfaringerne med 
opgaver af den karakter, som beboerne tegner sig for, er, at det kan lade sig 
gøre nogle steder i bebyggelsen, men ikke andre, og at opgaver, der strækker 
sig over længere tid, er svære at få afsat. 
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Maling af eternitfacaderne: Spørgsmal om den ordning, vi har. 

Nævnet: 
Da maling af eternitpladerne indtil videre bedømmes som unødvendig af 
vedligeholdelsesmæssige grunde, har et beboennøde vedtaget flg.: 

Der kan udleveres maling gratis fra ejendomskontoret i et antal vedtagne 
farver, men beboerne skal selv stå for udførelsen af arbejdet for at spare 
penge på afdelingens budget. 

Problemerne ved denne vedtagelse er 
1. at ikke alle beboere kan udføre arbejdet selv 
2. at det er nemt at se at maling af eternitfacader ikke er lige højt prioriteret 
ov~ralt på Galgebakken, og at det derfor vil vare længe, inden alle huse er 
malet 
3. at det ikke overholdes af Driften, at alle nye plader der sættes op skal være 
malet. 

Dette sidste er vedtaget og skal overholdes! 

Det er Nævnets plan at søge om fondspenge til et samlet projekt med farve
sætning og professionel maling af alle de lette facader. Men en sådan ansøg
ning må afvente afklaringen af beboerhus-økonomien og dermed Galgebak
kens total-økonomi, da ansøger skal kunne redegøre bl.a. for egenfinansie-
rings-andel. · · 

Nævn og Drift har desuden tidligere - desværre uden resultat - forelagt pro
blemet i kommunen for at få hjælp til de beboere, der ikke kan klare arbejdet 
selv. 

Forslag på møderne: 
- det praktiseres i nogle stræder, at de beboere, der ikke kan male selv, får 
hjælp af andre i strædet · 
- der bør iværksættes en kampagne, der lægger op til, at alle skal male deres 
facader i løbet af eks. vis 3 maneder. Derefter vil arbejdet blive udført for 
beboerens regning (hensyntagen til dem, der ikke selv kan). · 

Nævnet betragter løsningen af dette problem som væsentligt for Galgebak
kens udseende og arbejder videre med løsninger . 

20 
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Maling af udendørs træværk (pergolaer, plankeværker, espalierer): 
Spørgsmål, hvornår der kommer godkendt maling til træværket. 

Nævnet, Driften og farveudvalget har gennem længere tid- siden vedtagelse 
af farveplanen for eternitfacaderne - forsøgt at opfylde det samtidigt vedtag
ne ønske om at finde godkendte farver til træværket, der kunne få det til at 
fremstå smukkere og i den oprindeligt lyse (a la nyt trykimprægneret træ) 
farve i en miljøvenlig kvalitet. 

Fagfolk, der har bedømt nødvendigheden af at vedligeholde træet af hensyn 
til den totale holdbarhed, har været enige om, at der ikke ville blive tale om 

. nogen væsentlig forlængelse på nuværende tidspunkt. Træet er trykimpræg-
, • neret og har aldrig været malet af afdelingen. · 

Vi har samarbejdet med en forsker, der arbejdede på at finde en linolie-type, 
der ville være let at arbejde med og kunne bruges af alle. (Opskriften på 
brugen af linolie er relativt kompliceret og kan ikke. forventes udført med 
succes af alle beboere.) 

Vi har desuden udført et forsøg på en pergola bag nævnskontoret. Maleren 
nåede op på 7 påføringer, før træet var nogenlunde mættet. En "naturfarve" 
fremstod derefter mørkt brun - og grim, syntes alle involverede. Ikke værd 
at udbrede over hele Galgebakken. 

I forlængelse af et tidligere mislykket forsøg med maling af træværket i Torv 
9, fandt vi frem til 3 lyse farver, der ville kunne foreslås. For at få lyst (grøn
ligt) træværk skulle produktet være et almindeligt træbeskyttelsesmiddel, 
påsmurt heldækkende. 

Opgaven, der gik ud på at finde en malingstype, der var miljøvenlig og kun
. ne påføres med et transparent resultat, var således ikke løst. Efter dette ar-

, @ bejde har Nævnet besluttet at foreslå anvendelse af andre produkter end lin
olie. Beboerne skal i givet fald selv stå for både indkøb af maling og udførel
se af arbejdet. Økonomien i et projekt, der gik på at udlevere gratis maling til 
beboere, der selv ville udføre arbejdet, ville være helt uoverskuelig. 

Forslag fra beboer: vedkommende har selv brugt farveløs linolie med ter
pentin og synes godt om resultatet. Foreslår fællesindkøb i tønder. 

Nævnet kigger forbi, inden forslag blir fremsat. 
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Røggener fra bål og grill: Spørgsmålene gælder både almindelig brug af bål 
og grill i for- og privathaver (er også tidligere fremsat på hjemmesiderne), 
og de unges brug af gryderne ved Grønningen, der både giver lugtgener og 
nattelarm m.m. 

Nævnet har tidligere modtaget ønsker om regler for og løsning af begge pro
blemer og har behandlet problemstillingen hver sommer. Vores undersøgel
ser blev sidste sommer intensiveret af, at de unge i og omkring gryderne blev 
grovere over for beboere, der henvendte sig til dem, truede med knive og tog 
på turne rundt i kommunen, bl.a. til Baunegården, hvor der flere gange var 
problemer med afbrænding af bål om aftenen. I den forbindelse var der sam
arbejde med kommunen og SSP. Nævnet har desuden aftalt med V A at af
holde møde med politiet om deres tidligere afvisninger af ~t dukke op efter 
beboerhenvendelser. 

Brugen af bål og grill i stræder og privathaver er det svært at indhente gene
relle regler for, har· det vist sig. Vi gør endnu et forsøg i år, men må generelt 
opfordre til hensyntagen til naboer, vindretninger m.m. Der er forskelli
ge opfattelser af, om det er rart når lugten og røgen breder sig ind i husene 
g~nnem længere tid. 

Legepladser, skateboardramper og boldbane 
Flere forespørgsler om ovenstående emner og planerne for dem gav anled
ning til en generel diskussion af de støjproblemer, der følger af små og store 
børns leg i nærheden af husene, dels på legepladserne, dels på selvlavede 
skateboard'ramper.Enighed om, at det er vigtigt, at der er go 'e rammer for 
alle aldre, og at støjen ikke må blive for generende for enkelt-beboere. 

Nævnet: De umiddelbare planer for renovering af legepladser og legeredska
ber går på fornyelse af gynger. Det er dyrt at lave sikre gynger med det rigti
ge faldunderlag, men gynger er populære legeredskaber og står derfor på 
listen. Alle legepladsrenoveringer går over planlægning i legepladsudvalget i 
samarbejde med beboere fra de givne områder og Nævnet med efterfølgende 
forelæggelse på beboermøde. 

Arbejdet på at finde en plads til en skaterbane, der ikke vil genere naboer, er 
i gang både lokalt på Galgebakken - og vil omfatte undersøgelse af mulig
heder for samarbejde med andre bebyggelser og kommunen . 

22 
• GALGEBAKKEPOSTEN 



Boldbanen i buret ved Øster 1 trænger til reparation. Uenighed om arbejdets 
omfang. Nævn og Drift genoptager spørgsmålet, der tidligere blev bedømt 
som for dyrt efter indhentet tilbud bl.a. på dræning og udjævning af pladsen. 

Revision af hus~lement med henblik på "genopretning" af 
bebyggelsen 
En del spørgsmål og drøftelser drejede sig om de mange småbygninger, 
der er opført uden ansøgning, om de mange forskellige hegn, om hække, 
der ikke blir vedligeholdt, om manglende vedligeholdelse af haver og træ- · 
er, der blir til gene for naboer, om manglende lyst til at klage over naboer 

_..,,_- og som tidligere derfor ønske om, at der mere generelt for bebyggelsen 
lJllllfremsættes regler, der kan styre disse forhold bedre end nu og gøre det 

muligt for Driften at arbejde med problemet. · 

Nævnet: Husreglementudvalget arbejder - når der er tid - med en revision af 
hus- og husdyrreglement. ' 

Både kommunen, VA og mange beboere på Galgebakken er meget opmærk
somme på, hvordan bebyggelserne vedligeholdes og "reguleres". Selv om 
der er tradition for, at Galgebakken ikke må være for friseret et område, er 
det visse steder blevet for meget for beboerne. Revisionen skal forelægges et 
beboennøde og vil uden tvivl give anledning til megen diskussion, da opfat
telserne er endog meget forskellige om dette emne. 

Mødedeltagerne kunne godt blive enige om, at det var at foretrække, at man 
kunne løse problemer ved at tale med hinanden, både nabo til nabo og på 
stræ_demøder, men mange mente, der var brug for en opstramning af det re
gelsæt, som husreglementet udgør. 

, .f}Generel opfordring til alle: ta' kontakt med ejendomskontoret, hvis I 
"planlægger at "bygge" eller renovere inde og ude. I de fleste tilfælde . 
skal der ansøgning og vurdering af "lovlighed" til med registrering i 
jeres boligmappe. 

Kommunikation med ejendomskontoret 
Ønsket om at kunne henvende sig til ejendomskontoret pr. e-mail blev 
gentaget her på møderne. Det er svært at komme igennem pr. telefon, men
te mange. 
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Nævnet: Dette ønske vil blive en del af en samlet overvejelse over informa
tions- og kommunikationsmuligheder på alle planer efter etablering af Gal
gebakkens net. En samlet informations11politik11 vil blive sat til diskussion og 
vedtagelse på et beboermøde, formodentlig kombineret med oplæg til og 
vedtagelse af den kommende drift og administration af netværket. Forbere
delse i samarbejde mellem Drift, Nævn, Galgebakkepostens redaktion, Net
foreningen m.fl. 

Øvrige emner - som løbende vil blive taget op i den kom
mende tid: 
Mus og rotter - er de et problem, og hvad gøres der? 

Græsslåning som en del af plejeplanerne for Galgebakken - slås derfor 
meget? 

CTS-styringen af varmeanlægget-fremtidsløsning? 

Badeværelsesrenovering 

Køkkener: problemer med klistrende maling og fornyelse af bordplader 
- eller B-ordning for vedligeholdelse 

For Nævnet 
Biba Schwoon 

NEVE-regninger til næste år 
Nævn og Drift har påbegyndt en 
dialog med VA-huset (de relevan
te afdelinger er udviklings- og 
økonomi-) om en evt. ændring af 
varmeregningerne fra NEVE til 
Galgebakkens beboere med hen
blik på at gøre dem mere oplysen
de og dermed mere motiverende 
for besparelser .. 

Agendagruppen og Nævnet har 
ikke været tilstrækkeligt ihærdige 

til, at opgaven kunne bestilles og 
udføre.s til dette års regninger. 

Men Lars' påpegning af forglem
melsen, hvis vi skal kalde det det, 
vil nu få os til at accellerere di
skussionen af opgaven, dens for
beredelse og evt. gennemførelse -
afhængigt af omkostningerne. 

Biba Schwoon 
medlem af Nævn 

og Agendagruppe 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 

Tirsdag den 21. september 2004, 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) Fremtidsplaner for GBs grønne områder 

7) Orientering om GBs økonomiske situation på baggrund af institutionssalg m.m. 

8) Budget 2005 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2005 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget2005 
e) Godkendelse af budget" 2005 

9) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

10) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandle på budget-beboermødet, skal være nævnet 
i hænde senest: Tirsdag den 7. september. 

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet.materiale til budget
beboermødet bliver husstandsomdelt senest tirsdag den 14. 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. 

(Møde-indkaldelsen er husstandsomdelt den 24. august 2004) 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Materiale til: Budgetbeboermøde 
Tirsdag den 21. september 2004, kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden - og materialeoversigt: 
1) Valg af dirigenter 2) Valg af referent 3) Valg af stemmeudvalg 4) Godkendelse af forretningsorden og 
dagsorden 5) Godkendelse af referat fra Regnskabsbeboennøde 27. apri_l 2004 (Se GB Posten nr. 291, juni 04) 

6) Revision af agendaplanen (indlagt i pjecen om landskabsplan) 

7) Galgebakkens landskabsplan (se pjecen om landskabsplan) 
a) Godkendelse af forslag vedrørende p-pladserne (side 11 i pjecen) 
b) Godkendelse af forslag vedrørende beplantning af voldene (side 12 i pjecen) 
c) Godkendelse af den samlede landskabsplan med driftsopgaver 

(Efterf~lgende sidetal henviser til den almindelige materialesamling:) 

8) Lysplan for år 2005 og kommende år (side 2) 
• Forslag fra Pensionistklubben om, at undlade lyseslukning omkring skt. Hans (side 3ø. ) 

9) Økonomi. Diverse: 
a) Orientering om GBs økonomiske situation på baggrund af institutionssalg m.m. 
b) Præsentation af oplæg til drifts-rammeaftale til brug for fremtidig budget (Side 4-5) 
c) Godkendelse af aftale om overdragelse af vedligeholdelsespligt for vandjordledninger (side 6) 

10) Indkomne forslag om værksted og udlån 
a) Forslag fra Niels Wilken om køb åf pavillonbygninger (side_ 7) 

- samt nævnets nævnet kommentarer til forslaget (side 8ø. ) 
b) Forslag fra Simon.Jensen om nybyggeri af værksteds- og udlånsbygning (side 8n.-10) 

11) Budget 2005 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2005 (side 11-18) 

• Nævnets indstilling til budge.ttet (side 19) 
• Afdelingslederens .kommentarer til budgettet (side 20-21) 

b) Indkomne forslag til budgettet 
• Forslag fra Skrænt 3 om kratrydning ved skolestien (side 22) 
• Forslag fra Pensionistklubben om bevilling til klubbens arbejde (side 23) 

c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler - konto 119 
d) Antennebudget 2005 (side 24) 
e) Godkendelse af budget 2005 

12) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
• Forslag fra pensionistklubben om præcisering af udlånspraksis for beboerhus (side 3n. ) 

13) Eventuelt 

Uddybende materiale til budgetforslaget (pkt.11) og forslaget om Overdragelse af ..... (pkt. 9c) kan afhentes på 
nævnskontoret og ejendomskontoret. 

. 
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 den 14.september 2004) 
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Til pkt. 8: 

Forslag til behandling på Budgetbeboermøde d. 21 /09/04 

Galgebakkens Pensionistklub vil endnu engang opfordre 
beboermødet til at tage "LYSESLUKNINGEN" omkring d. 23. juni op til 
afstemning. . 

Der nok ikke mange, der ikke ved, at der hvert år forekommer 
små og store uheld p. g. a. ovennævnte mørklægning af 
Galgebakken. . 

Argumentet " - vi skal se stjerner -" er noget vrøvl. Det er den 
dårligste årstid til at se stjerner; det hedder ikke for ingenting 
"De lyse nætter". 

Galgebakkens Pensionistklub. 

Tilpkt. 12: 

Forslag til behandling på Budgetbeboermøde d. 21 /09/04 

Da Galgebakkens Pensionistklub adskillige torsdage (vor 
ugentlige klubdag) har været "hjemløs" p. g. a. udlån til private 
arrangementer, vil Pensionistklubben gerne have præciseret den 
engang vedtagne prioritering, der gælder for udlån af beboerhuset. 

Galgebakkens Pensionistklub. 
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Oplæg til 
RAMMEAFTALE 2005 

Affaldsbehandling 
7% 

Øvrige funktioner 
24% 

Faktiske 
arbejdstimer 

årligt i% 

Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

Grønne områder 
17% 

Teknik & maskiner 
5% 

Rep. & vedligehold 
18% 
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FoTSiag 1i1 ·budgetbeboermøde d. 21.9.2004 

Begrundelse: 
Siden vi sidste efterår afgav de gamle beboerlokaler til kommunen, er vi en del beboere som har 
savnet træ/metal-værkstedet. I forslaget til nyt beboerhus er der afsat plads til et værksted. Men det 
trækker ud med at fa bygget det nye beboerhus, fordi pengene mangler. Realistisk set vil der nok gå 
endnu et par år, før et nyt beboerhus står klar til indflytning. Og da byggeriet bliver dyrere, end det 
erstatningsbeløb vi kan forvente at fa, kan en beslutning på et beboermøde nemt blive, at værkstedet 
af økonomiske grunde bliver sparet væk, så vi kommer til at vente 3 år på et værksted, som vi 
måske aldrig far råd til at etablere. 
Til ttdlåRskontoret er der lejet en-paviHon-bygning, og en lignende ekstra paviUon-bygning vil 
udmærket kunne bruges til et værksted. 
Imidlertid viser den vedlagte økonomiske opstilling, at det er urealistisk dyrt at leje pavillon
bygninger i længere perioder. Allerede efter ca. 3 år har vi betalt det samme beløb i leje, som det 
koster og købe 2 bygninger. Derfor går forslaget ud på hurtigst muligt at købe pavillonbygninger til 
_ både udlånskontor og tif værksted, 
Hvis/når? Der på et tidspunkt bliver bygget nye beboerlokaler med plads til både et værksted og til 
et· udlånskontor, så kan pavillonbygningerne blot sælges igen, og nettoudgifterne vil blive:langt 
mindre, end den nuværende lejeudgift til blot den ene pavillonbygning: Men vi kan også vælge at 
beholde bygningerne og anvende dem til andre formål. Ligesom bygningerne nemt og ·billigt kan 
flyttes, indrettes og males efter ønsker og behov, riår vi selv ejer dem. 

Forslag: 
KØB af 1opavillon-bygningeriil mllånskontor og -træværksted. 

Bilag: 1 Alternativ til leje af.pavillon 
Bilag: 2 Tilbud fra Bilsby på 2 pavilloner 

· NielS- Wilken 
Over 4/4 

· Bifag! 1 Alternativ tU feje af pavttton 

L-eje af 1 paviHon {fnct Moms) pr. måned 

Leje af pavillon (incl. Moms) 

Køb af 2 pavilloner (incl. Moms) 
ifølge tilbud (bilag 2) 
Levering (incl. Moms) 
opklodsning 
EL + alarm ca. 
Evt. salg efter brug 

Besparelse i alt 

3.110,00 

3år 
111.960,00 

100.000,00 
6.062,50 
6.000,00 

20.000,00 
25.000,00 

4.897,50 
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2 år 
74.640,00 

100.000,00 
6.062,50 
6.000,00 

20.000,00 
60.000,00 

2.577,50 
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Værksteds og Udlånsbygning 

Indstilling om rammebeløb til etablering af Værksteds og Udlåns bygning. 

Beløb max. 410.000 kr. inkl. moms. 

Forventet levetid 20 år 

Som erstatningsbygning for det værksted vi afstod til kommunen, ønskes 
opført en bygning på vaskepladsen i forlængelse af købmandsbutikken. 
Værkstedsbygningen skal være permanent og indrettes således at der er 
plads til at installere de opmagasinerede maskiner. 

Indtil der kommer en afklaring på Udlånet, kan værkstedet lægge plads til 
udlån, således at der foretages en midlertidig deling af lokalet, så udlån 
kan fungere og udlånsskurvognen returneres. 

Byggestilen for værkstedet skal være samme som andre bygninger på 
galgebakken på samme måde som stoledepot og købmandens koldlager. 

Overslagstilbud er medsendt på byggeriet, el og ws er udeladt. 

Jeg har estimeret El og Vand, i det der er vand og kloak på stedet, til ca. 
60.000 kr. 

Med venlig hilsen 

Simon Lak Jensen Torv 7-1 
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Årsbudget for 2005 
Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 9 -- Galgebakken 

Bemærkninger: 

Gennemsnitligt indflytningsår: 1974. 
Antal lejligheder: 695 

Lejlighedsfordeling: 

Antal m2 ialt Lejemålsenheder 
D-huse 69 2.153 
2 rum 126 7.371 
3 rum 18 1.309 
4 rum 126 10.962 
5 rum 156 20.010 
5 rum 144 18.720 

639 60.525 

Supplementsrum pr. 31.12.2003 54 
Erhverv 2 247 

695 60.772 

Gennemsnitlig boligfafgift udgør efter stigning med 3,83% pr. 01.01.2005: 

Udkast 3 rettet den 02.09.2004 
Godkendt på nævnsmøde den 
Godkendt på beboermøde den 

Udarbejdet af: Kaj Agnershøj og Ole Andersen 
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54 
5 

698 

kr 759 pr. m2 pr. år. 
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Årsbudget for 2005 
Afd. 9 
INDTÆGTER 

Konto Note Tekst Regnskab Budget Budget 
2003 2004 2005 

kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 
Huslejestigning i % 2,69% 2,27% 3,83% 
Dato for stigning 1.1.2003 1.1.2004 1.1.2005 

Ordinære indtægter 
201 Boligafgifter og lejer: 

13 1 Lejligheder 43.265 44.248 45.941 
3 Erhverv 93 93 95 
7 Forbedringsleje, boliger 0 0 0 
7 Forbedringsleje, erhverv 0 0 16 

202 Renter 271 290 387 

203. Andre ordinære indtægter: 
2 Vaskeri indtægter 400 436 360 
3 Andel af fællesfaciliteters drift: 

Indtægter beboerlokaler 127 145 145 
Pub/beboerhus driftsresultat 161 155 155 
Institutionernes andel af renholdelse 35 36 37 
Betalin for vandforbru 0 1 1 

Ordinære indtæ ter ialt 44.352 45.404 47.154 

Ekstraordinære indtægter 
206 Korrektioner vedrørende tidli ere år 42 0 0 

Ekstraordinære indtæ ter i alt 42 0 0 
Indtæ ter i alt 44.394 45.404 47.154 

14 Antennebudget 

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i budgetkolonnerne. 
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Afd. 9 
NOTER 

7. 

8. 

9. 

10. 

Renholdelse 
Ejendomsfunktionærer 
Afdelingsleder 
- Inspektørandel 
Drift, ejensdomskontor 
Arbejdsskadeforsikring 
Falck, tilkaldeabonnement 
Håndværkerkoordinering 
Snerydning 
Benzin, olie, vægtafgift og værktøj 
Skadedyrsbekæmpelse 

Almindelig vedligeholdelse 
(29) Primære bygningsdele 
(39) Kompletterende bygningsdele 

· ( 49) Overflader, belægning, beklædning 
(59) WS-anlæg 
(69) El, mekaniske anlæg 
(79) Køleskabe, komfurer, inventar 
(89) Have- og friarealer 

532.167 
-93.220 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 
(29) Primære bygningsdele 
(39) Kompletterende bygningsdele 
(49) Overflader, belægning, beklædning 
(59) WS-anlæg 
(69) El, mekaniske anlæg 
(79) Køleskabe, komfurer, inventar 
(89) Have- og friarealer 

-Overført fra henlæggelser 

Særlige aktiviteter 
Vaskeri: 
Sæbe og andre forbrugsvarer 
Rengøring 
Modem/telefon/gebyrer 
Drift af maskiner m.v. 
Beboerlokaler: 
Rengøring beboerlokaler - kontrakt 
Kontorartikler, telefon m.v. 
Inventar og service 
Udgifter i forbindelse med udlejning 
Husleje, lys, varme 
Drift af fællesfaciliteter i alt 

75.000 
120.000 

3.000 
10.000 

120.000 
50.000 
40.000 

5.000 
80.000 
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3.579.829 

438.948 
148.000 
21.700 
35.000 
24.000 
30.000 
53.000 
10.000 

4.340.477 

10.000 
25.000 
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Afd. 9 
NOTER 

14. It- ogantennebudget 

Basisudgifter: 
Regulering vedr. tidligere år 
Finansieringsudgifter 
Service, antenne 
Service, internet 
Øvrige driftsudgifter 
Administrationsbidrag 

Basisbidrag pr. bolig pr. måned 

Variable udgifter: 
Pr. bolig pr. måned: Internet 

Grundpakke 
Mellem pakke 
Stor pakke 

Samlet it- og antennebidrag pr. bolig pr. måned: 

Ingen tv og internet 
Internet uden tv 
TV grundpakke uden internet 
TV grundpakke med internet 
TV mellem pakke uden internet 
TV mellem pakke med internet 
TV stor pakke uden internet. 
TV stor pakke med internet 

Omkostningsberegning vaskeri 

Konto 118 

186,01 
289,01 
199,03 
302,03 
292,02 
395,02 
336,98 
439,98 

102.759 
1.098.600 

117.700 
117.700 
100.000 

10.062 1.546.821 

Forventet 

186,01 

103,00 
13,03 

106,02 
150,98 

Konto Regnskab 2003 Budget 2004 resultat 2004 Budget 2005 Vaskeri: 
Vandforbrug 107.100 131.530 
Elforbrug (skøn) 111.100 22.000 
Varmtvand 111.100 42.759 
Sæbe og andre forbrugsv 118.100 47.375 0 
Rengøring 118.110 11.300 0 
Modem/telefon/gebyrer 118.120 12.494 0 
Drift af maskiner m.v. 118.130 6.810 0 
Vaskekort/danmøntkort 118.140 30.000 0 
Vaskeri i alt: 304.268 0 

Konto 203 
Indtægter vaskeri 400.396 

Forventet resultat 96.128 

"Overpris" 4,96% 

El- og vandforbrug er baseret på måleraflæst forbrug i perioden juni - august 2004 og er 
derfor forbundet med nogen usikkerhed. 

Materiale til budgetbeboermøde pli Galgebakken, 21. september 2004 . 
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Nævnets indstilling til budget 2005 

Budget for 2005 medfører en stigning på i alt 6,31%. Herafudgør stigningen i den ordinære drift 
3,83%, · resten 2,48% skyldes forbedringshusleje for vores nye IT og antenne netværk. 
Forbedringshuslejen blev vedtaget på beboermøde, da vi besluttede at iværksætte projektet med 
IT-netværk og udgiften dækker afdrag ( ca.1, 1 mio kr) på lånet til finansiering heraf. 

Stigningen på 3,83% på den ordinære drift skyldes primært: 
Ejendomsskatter konto 106: +785.000 kr 
Henlæggelse til istandsættelse konto 121 : + 3 00. 000 kr 
Renholdelse konto 114: +338.000 kr 
På indtægtssiden budgetteres med en reduktion på: 
Vaskeriindtægter konto 203: -76.000 kr (se konto 118) 

Konto 101 (Nettokapitaludgifter) er reduceret med 1,045 mio kr. Dette er en konsekvens af 
opgørelsen i forbindelse med frasalg af institutionerne samt at vi i 2005 kan foretage en 
låneomlægning af Galgebakkens stamkapital. 
Vi har pr. 31.3.2004 udbetalt (udamortiseret) 2 lån med en samlet årlig ydelse på 12,8 mio kr, 
samtidig hermed bortfalder vores rentesikring på 11, 1 mio kr. 
Differencen (1,7 mio kr) skal indbetales til Landsdispositionsfond (50%) og til V A's 
dispositionsfond (50%). 
Imidlertid har vi modtaget Særstøttelån til vores Tagrenovering og Varmeanlægsrenovering fra de 
selv samme 2 fonde og disse lån skal først afdrages forinden vi skal indbetale til Dispositionsfonde. 
Dette vil ske over de næste 3 år. 

Imidlertid kan vi glæde os over at Låneomlægningen vil give Galgebakken en besparelse på 
1,8 mio kr pr år i resten aflånenes løbetid. 
Omlægningen kan gennemføres ca. 1.7.2005 og giver en besparelse på 900.000 kr. i 2005. 
Disse 900.000 er blevet brugt til at forøge vores henlæggelser til Planlagt vedligehold konto 116. 

I regnskabet for 2003 havde vi akkumuleret et underskud på ca. 1,5 mio kr, som var henført til salg 
af institutionerne. Dette underskud er lykkeligvis blevet udraderet efter at sagen er blevet 
omvurderet og genberegnet af V A's økonomiafdeling. 

I budgettet er desuden afsat midler til: 
• Indkøb af ny ovn og opvaskemaskine til Beboerhuset 
• Rengøring af Beboerhus og Vaskeri er blevet opprioriteret 
• Software til Tekst TV for vores Info-kanal 
• Merit-uddannelse af Driftspersonalet (se desuden konto 114) 
• Henlæggelser til planlagt vedligehold (konto 116) er forøget 

Nævnet indstiller at budgettet for 2005 vedtages på beboermødet d. 21.9.2004. 

Nævnet på Galgebakken 
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Afdeling 9 - Galgebakken Budget 2005 - kommentarer 

Ad 106 

Ad-109 

Ad 114 

Ad 118 

Ad 120 

Ad 121 

Ad 127 

Ad 202 

Ad 203 

vedligeholdelse og fornyelser (kt. 120). 

Denne fritagelse forudsætter Landsbyggefondens godkendelse og vil kunne iværksættes fra 
2. kvartal 2007. 

Der er regnet med en besparelse på låneydelsen ved at gennemføre en låneomlægning pr. 
01.07.2005. Besparelsen udgør ca. kr. 1.800.000/år, dvs. kr. 900.000 i 2005. Besparelsen er 
anvendt til en forøgelse af henlæggelserne (kt. 120). 

Der er regnet med en regulering af den skattepligtige grundværdi pr. 31.10.2003 på 5,1% 

I 2005 bortfalder et forbedringsfradrag i grundværdien på kr. 8.650.000. Dette bevirker, at 
stigningen i skatteberegningsgrundlaget beregnes af grundværdien pr. 31.10.2003 før fradrag 
af det i 2005 bortfaldne forbedringsfradrag. 

Herved bliver stigningen i ejendomsskattegrundlaget større end den i loven fastsatte stigning 
på 5,1%. 

Der er regnet med uændret grundskyldspromille (34).. 

Stigningen skyldes primært en stigning i indsamlingsomkostningernem som i 2004 har været 
underbudgetteret med ca. kr. 100.000. · 

Stigningen er dels en følge af overenskomstmæssige lønstigninger samt en forhøjelse af pen
sionstillægget fra 9 til 11 %. 

Herudover sker der opnormeringer for to medarbejdere som følge af gennemført meritud
dannelse, opnormering af ledende ejendomsfunktionær samt opgradering af en deltids drifts
assistent til fuld tid. 

Stigningen skyldes primært ansættelse af ekstern rengøring i vaskeriet. 

Henlæggelsen er reguleret med den besparelse, der opnås ved omlægning af ejendommens 
oprindelige finansiering, som nævnt under kt. 101-105. Beløbet udgør i 2005 kr. 900.000 og 
vil herefter udgøre kr. 1.800.000 pr. år. Den budgetterede henlæggelse svarer til kr. 137,40 
pr. m2

• Pr. 31.12.2005 forventes afdelingens samlede henlæggelser til planlagt og periodisk 
vedligehold og fornyelser at udgøre kr. 160/m2

• 

Forbruget af midler til afdelingens andel af istandsættelsesudgifterne ved fraflytning er sti
gende og forventes fremover at ligge i størrelsesordenen ½ mill. kr/år. 

Det er derfor nødvendigt med en kraftig forøgelse af de årlige henlæggelser (kt. 402), hvis 
henlæggelserne fremover skal kunne dække afdelingens udgifter. 

Stigningen skyldes aftrapning af rente- og ydelsessikring på lån til tagrenovering. 

I beregningsgrundlaget er taget højde for lånefinansieringen af it-projektet, som medfører en 
forbedring af afdelingens likviditet med ca. kr. 13.000.000. 

De forventede indtægter fra vaskeriet er nedjusteret på grund af den faldende benyttelse af 
vaskeriet. 

Den 02.09.2004 
Kaj Agnershøj/Ole Andersen 
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Til pkt 11 b: 

Forslag til behandling på · Budgetbeboermøde d. 21 /09/04 

Galgebakkens Pensionistklub ansøger hermed om kr.: 10.000 til 
vort arbejde her i Galgebakken. Vort medlemskontingent på kr.: 100 
pr. kvartal dækker kun de basale omkostninger ved vore ugentlige 
møder her i beboerhuset, medens udgifterne til udflugter og 
transport p.g.a. prisstigninger er væsentlig forøgede. 

I forbindelse med en budgetmæssing bevilling af et beløb til 
Pensionistklubben, ønsker vi fremover dette beløb indsat på vor 
bankkonto, som det tidligere har været sædvane, da vi aldrig ligger 
inde med store beløb i medlemskassen. Der vil naturligvis blive 
indleveret fuld dokumentation i form af bilag til brug ved revision af 
regnskabet. 

Galgebakkens Pensionistklub. 
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Galgebakkens landskabsplan 
- før, nu og i fremtiden 

- fremlagt af Grønt udvalg og Nævnet på Galgebakken 
til budgetbeboermødet 21. september 2004-08-23 

- ses i sammenhæng med: 

Driftens grundlag for vedligeholdelse 
a/Galgebakkens grønne udendørsområder 
udarbejdet af Galgebakkens gartner, Kim Vanner, 
i samarbejde med Grønt udvalg, 2004 



2. Udviklingen af landskabsplanen · 
~-fra begyndelsen af70'eme til 2004 

Definition af Galgebakkens arealer 
. er beskrevet i Husreglementet. 

Galgebakkens Agendaplan 
rummer afsnit om miljøet .på Galgebakken, herunder at der ikke bruges gift til ukrudtsbe
kæmpelse på Galgebakkens fællesarealer. 

Stræderne 
Det er vedtaget af et budgetbeboermøde, at beboerne selv står for at vedligeholde det grønne i 
stræderne samt at sørge for, at der er adgang til boligen fra den gennemgående flisegang til 
hoveddøren. 

Husreglementet beskriver, hvordan beboerne skal tage beslutninger om ændringer. 

Driften sørger for ukrudtsbekæmpelse på trapperne for enden af stræderne, hjælper med be
skæring af facadebeplantningen, hvor beboerne ikke selv kan (10-årig tagrenoveringsgaran
ti}, yder hjælp til beskæring og fældning af store træer. 

Haverne 
Til alle huse, bortset fra D-husene, hører en privathave. Dertil kommer forskellige fælleshave-

. arealer og halvprivate områder alt efter hustype (se husreglementet). 

Maksimal hegns- og hækhøjde er ligeledes beskrevet i husreglementet. 

Driften har principielt ingen opgaver i haverne, men kan dog i særlige tilfælde være behjæl
pelig med beskæring og fældning af store træer. 

Kvarterstræder 
Der er 8 kvarterstræder. Fælles for alle kvarterstræderne er, at belægningen på stierne består 
af asfalt rammet ind af en brostenskant. Alle kvarterstræder afsluttes med en lege- eller bold
spilplads. Sidstnævnte ud til Grønningen. 

Beplantningsmæssigt og arkitektonisk kan man opdele stræderne i 3 typer. 
1. Vester og Sønder: pilen, Salix alba 'Saba: har tidligere domineret begge steder. I Vester er 
alle piletræerne fældet. De sidste blev fældet på grund af gravearbejdet i forbindelse med 
etablering af varmecentralerne. De Robinia, Robinia pseudoacacia, der blev plantet i 1992, er 
erstatningstræ for pilen. I Sønder står der endnu nogle store piletræer samt enkelte Robinia. 
Her er der desuden en del Fuglekirsebær, Prunus avium, på den sydvendte skråning 
2. Sten, Mark Qf/, §ff,pf.. Her er det Fuglekirsebærrene på de sydvendte skråninger, der domi
nerer. 
3. Øster, Over g~ N~a~r. De Robinia, der blev plantet i 1992, fungerer som erstatningstræ for 
pilen, som stod n,r. l Øster står der dog et par piletræer tilbage. I december 2003 er der plan
tet Røn, der skaJ jflitQ..tte Robiniaen, som på et tidspunkt skal fældes på grund af deres størrel
se og tendens til at lægge rødder ud under asfalten i stiarealet. Der er i Neder og Over gamle 
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delige Tjørne, Crataegus monogyna, i brøndringe. Og på pladsen bag købmandsbutikken vok
ser en Spidsløn i et plantehul i asfalten. Belægningerne er fliser og asfalt. Der er brusespring
vand på asfaltpladsen, som kan aktiveres ved tryk på en knap. 

Driften klipper græs, passer og vedligeholder nyplantede træer, plejer større træer, plejer 
pur, beskærer buske, fjerner eller nedskærer selvsåede træer og buske, fælder og nyetablerer, 
bekæmper ukrudt på flisearealer omkring Beboerhuset og købmandsbutikken samt i bede og 
plantehuller, plejer stauder samt Kaprifolie, Klematis og Blåregn. 

Legepladser 
Der er i øjeblikket fungerende legepladser 7 steder på Galgebakken. 
Imellem Sten, Kollektivstrøget og Rullebakken ligger Galgebakkens største legeplads, Den 
Blå, fra 1999, med et stort klatrestativ med to rutsjebaner og to gynger. Faldunderlag af ær
testen. Små borde og bænke, små græsplæner og en asfaltsti, der snor sig uden om og igen
nem legearealet. Mod nord et stort bassin med bruser og et pilekrat. 
I Vester ved Grønningen ligger en småbørnslegeplads, fra 1999, med klatrestativ, rutsjebane 
og towærk., 2 gynger, bord og bænk til voksne. Faldunderlag af ærtesten. 
(Den gamle legeplads i Vester er i praksis ikke fungerende.) 
I kvarterstræderne Øster, Over og Neder er der i 2003 blevet anlagt nye legepladser til børne
ne og opholdsområder til de voksne. Gennemgående temaer er planter, jord, vand og bevæ
gelse. Ild afhængigt af voksen deltagelse. Vandposterne kan aktiveres med trykknapper. Be
lægninger af græs og grusstier, faldunderlag af havgrus. Der er plantet Dværgpil, frugttræer, 
Jasmin- og Potentilbuske. (Planteliste er under udarbejdelse.) Forskellige legeredskaber på 
hver plads. 
I Sønder er der en gammel legeplads bestående af betonvægge, sandkasse, legehus, rutsjebane 
og gyngestativ på græs. 
Ved Torv 3 en stor sandkasse med rutsjebane og klatrevæg. 

Driften renser brønde i Øster, Over og Neder, fejer bassiner, river faldunderlag, renser bro
stenskanter, klipper græs, passer og vedligeholder nyplantede træer og buske, plejer større 
træer og buske, fjerner eller nedskærer selvsåede træer og buske, fælder og nyetablerer, be
kæmper ukrudt på ·grusarealer, i bede og plantehuller. 
Den generelle sikkerhed på legepladserne varetages af ekstern konsulent, hvor det er nødven
digt. 

Grønningen 
Ved Mark og Sten står Galgebakkens højeste træer, 9 Gråpopler, Populus canescens. Lige ved 
siden afligger den kæmpesten, der har givet navn til kvarteret Sten. (Som evt. erstatningstræ 
for gråpoplerne, hvis disse ikke havde kunnet Qverleve, er sat en gruppe egetræer. Da grå
poplerne klarer sig, vil egene blive overflødige.) Centralt på Grønningen ligger den cirkelrun
de boldbane omgivet af en mindre vold beklædt med græs. Mod vest ligger Kælkebakken, 
som er en stor knold beklædt med græs. Mod syd bugter der sig en slange af Mirabelhegn, 
Prunus cerasifera, som indrammer cirkulære rum, hvor der bl.a. er bålpladser. På skråningen 
op mod Vester står der Fuglekirsebær, Prunus avium, og Tjørn, Crataegus monogyna. 

Driften fjerner,eller nedskærer selvsåede træer og buske, klipper boldbane efter forskrifter for 
brugsplæner, klipper kælkebakke efter forskrifter for fælledgræs, klipper kirsebærskråning 
efterforskrifter for naturgræs, klipper opvækst på volden under mirabelhegn efter forskrifter 
for naturgræs, klipper øvrige plæner efter forskrifter for græs.flader, plejer større træer og 
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Driftens opgaver på P-pladserne: popler afkvistes op til de nederste grene, gennemgås og 
stammes op til ca. 2 m over lygtestanderne en gang årligt, beskæres i h. t. beskæringsguide, 
enkelte fældes. Der tages hensyn til, at der kommer lys ned til beboerne og til træernes sund
hedstilstand Nyplantede træer og buske passes og vedligeholdes, træer og buske plantes, 
bundvegetation klippes efter forskrifter for fr&lledgræs. Skråninger klippes efter forskrifter for 

,-:..:...:..CC.-'::-"3':--'----------c,...!..!.... • 
'græs.flader, uønsket opvækst ryddes. Haveaffalds-kompostpladser tilses mandag og fredag. 
Uønsket affald samles og materiale skubbes sammen. Store træstød stubfræses for at undgå 
vækst fra stød 
Entreprenør til opgaver efter behov. 
Gruspladserne renoveres en gang årligt af entreprenør i h. t. beskrivelse - omfanget dog af
hængigt af byggeopgaver. 

Adgangsveje 
Vejene er Galgebakkens adgangsveje til omverdenen. 
Der er 4 veje ind i bebyggelsen, hvor det er muligt at køre ind i bil, nemlig de 4 adgangsveje 
til parkeringspladserne. Derudover er der 5 adgangsveje ad stisystemet. Fælles for dem alle er, 
at de enten går igennem eller under volden/hegnet, hvor der er meget beplantning. Det er et 
overordnet mål at holde adgangsvejene lyse og åbne. På parkeringspladserne A, B og C er der 
betonkanter langs indkørslen. I indkørslen DÆ er der to græsplæner med store Gråpopler, 
Populus canescens. Der er løgplanter i plænen om foråret. 

Driften fjerner tjørn og andre opvækster fra bunden, så adgangsvejene holdes "brede", klip
per/rydder bundvegetation, klipper græs i indkørsel DIE, foretager ukrudtsbekæmpelse med 
gasbrænder langs betonmure i indkørsel A, B og C. 

Driftens vedligeholdelsesplaner om/atter iøvrigt: 
pleje og vedligeholdelse af græsflader, fælledgræs, naturgræs, Rådhusvin, Kaprifolie, Klema
tis, Blåregn, stauder, nyplantede træer og buske, bøgepur, fritvoksende træer, pilekrat, tjørn 
og eg og ukrudtsbekæmpelse i belægninger. 

Definition af græsklipning: 
Græsflader: græshøjden må ikke overstige 10 cm. Græshøjden skal umiddelbart 
efter slåning være mellem 3 og 4 cm, målt vinkelret på overfladen. 
Fælledgræs: græshøjden må ikke overstige 30 cm. Græshøjden må umiddelbart 
efter slåning ikke overstige 8 cm, målt vinkelret på overfladen. 
Naturgræs: 1 gang årligt i efteråret skæres vegetationen ned med buskrydder. 
Græshøjden skal umiddelbart efter slåning ikke være højere end 1 0 cm, målt vinkel
ret på overfladen. 
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Miljø- og agendaplan for Galgebakken 
- for år 2004-2005 

- Fremlagt på budgetbeboermødet 21. september 2004 
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2. Status i september 2004 

Agendagruppens arbejde - efter at Galgebakken iflg. budgetbeboermødebeslutning ikke længere har 
nogen miljømedarbejder - er stadig præget af, at arbejdskraften, der er til rådighed, er så meget min
dre .. Flere af gruppens medlemmer valgte i protest mod beboermødets beslutning at forlade gruppen, 
som i det forløbne årlige netop har 'holdt næsen oven vande'; Der er kommet et par nye til, som venter 
på deres første møde i gruppen i efterårssæsonen 2004. Men gruppen har brug for flere friske kræfter. 

Grønt regnskab 
Som allerede meddelt i 2003-04-planen må Galgebakken nu nøjes med V As og kommunens grønne 
regnskaber, da den fri{,illige gruppe ikke kan påtage sig at vedligeholde Galgebakkens lokale og ud
byggede grønne regns~b. Det, der skulle bruges i den fortsatte jagt efter de områder, hvor Galgebak
ken er bagud med sin miljøindsats: især vand-, varme- og el-forbruget. 

Ressourceforbruget 

VAND: Vandforbruget på Galgebakken var i 2002 nået ned på 111 liter pr. person pr. døgn. (Lands
gennemsnittet lå på 126 liter.) Agendagruppen bedømte dette flotte resultat delvis som en konsekvens 
af den store opmærksomhed, miljømedarbejderen var med til at skabe omkring forbruget ved bl.a. at 
s_krive i Galgebakke-posten. 
Forbruget i 2003 nåede op på 117 liter, en stigning....: men ikke op til det tidligere niveau. 
Til sammenligning ligger Hyldespjældet - som er nr. 1 i VA, men også der med et stigende forbrug -
på 101 liter pr. person pr. døgn. . 
Målingen i V As grønne regnskab dækker både det private forbrug og det fælles forbrug i ejendoms
kontor, vaskerier og fælleslokaler, fordi der ikke er separate målere i alle afdelinger. 
De tre afdelinger, der ligger lavere end Galgebakken (Hyld~spjældet, 4 Række og 6 Vest) har alle 
individuelle målere. Men det har Banehegnet, 4 Nord og 4 Syd også, og de har et lidt større forbrug 
end Galgebakken. 
Når Galgebakken ikke fik vandmålerne med i varmerenoveringsprojektet for nogle år siden, skyldtes 
det, at det kostede for meget dels til at rummes i projekt-økonomien, dels til at kunne betale sig i det 
hele taget. I stedet skulle vi så som beboere gøre alt, hvad vi kunne, for at spare på vandet i fællesskab 
og i hver vores husholdninger. 
Virkningen af det lavere vandforbrug i det nye vaskeri skulle til næste år gi' en besparelse på vandfor-
bruget, dog endnu ikke for et helt år. Vaskeriet åbnede i maj 2004. · 
En sammenligning med en villa-familie på to voksne og to børn i Valby, som flere gange har 
været omtalt i Politiken, kan stadig gi' inspiration: deres forbrug pr. person pr. døgn lå på 80 
liter, før de fik toskyls-toilet, sparebruser og A-mærket vaskemaskine. Efter installationen af 
disse ting faldt deres forbrug til 55-56 liter pr. person pr. døgn. Det vil sige det halve af det, vi 
bruger på Galgebakken! 
Vandpriserne har en tendens til at stige. Når vi bruger meget vand tilsammen, skal vi derfor 
betale mere i husleje. · 

VARME: Blandt V As 8 tæt-lave bebyggelser ligger Galgebakken som nr. 4 i varmeforbrug med 15,8 
pr. 100 m2

• For denne boligtype er der samlet sket en stigning i forbruget på 1,4%, men med de kor-
. rektioner, der foretages, er der sket et fald på 1,1 %. Galgebakken har brugt 8,3% mere end i 2002. Der 
er i V As grønne regnskab taget hensyn til temperaturforskellene gennem årene. Varmeåret 2003 var en 
smule varmere end det såkaldte normalår. 
Uden vores lokale grønne regnskab med special-dyk ned i tallene er det svært at sige, hvad grunden er 
til det større forbrug. For miljø og pengepung er det ikke nogen fordel. Men for Galgebakkens huse 
kan det lidt støi:re forbrug have bidraget til mindre fugt. 

EL: Galgebakkens beboere har et svagt stigende privatforbrug af el målt i kWh pr. person. 2001 på 
1193, 2002 på 1252, 2003 på 1264 kWh pr. person. Fællesforbruget ligger i samme år på hh. 175, 171 
og 179 - og hører til i den lave ende i V As afdelinger. Også her skulle vaskeri-effekten slå igennem i 
det kommende år. 
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3. Prioriteringer i 2004-2005 

Fremtidens grønne regnskab 

I prioriteringerne for 2003-04 havde Agendagruppen planer om at inddrage VA i arbejdet med at :fa 
oplysninger til vores lokale grønne regnskab, at betale NEVE (varmeaflæsningsfirmaet) for at levere 
data til V A, så beboerne på Galgebakken kan :fa udbyggede oplysninger på varmeregningen, eksem
pelvis gennemsnitsforbrug hos andre i samme boligtype eller eget forbrug foregående år. 
Samme oplysninger kunne skaffes fra NESA. 
Gruppen forestillede sig, at V A ville kunne bruge denne model i andre afdelinger, og at også Galge
bakkens Drift ville kunne have glæde af det lokale grønne regnskab. 

Mål: 
Som det er fremgået af status-rapporten, skal Agendagruppen have nye medlemmer og arbejds
kraft for at kunne opfylde de mål, den tidligere har sat sig. Især er et lokalt grønt regnskab ar
bejdskrævende. Herudover kr_~ver ovenstående arbejde honorering af den nødvendige arbejds
kraft i V A-huset og en tilsvarencl~ prioritering i Galgebakkens Drift. 

Ressourceforbruget 

V AND: Det er tidligere i forbindelse med varmesagen konstateret, at en investering i individuelle 
vandmålere på Galgebakken er så kostbar, at det bedre kan betale sig for beboerne at spare på vandet i 
fællesskab. 
Agendagruppens arbejdskraft skal i denne forbindelse bruges på information med gentagelse af de 
mange spareforslag i forbindelse med privatforbruget, som allerede er kendte, men ikke altid praktise
rede og huskede. 

Mål over en femårig periode: 
Yderligere nedsættelse af vandforbruget med 11 % til 99 liter pr. person pr. døgn. 

V ARME: Den individuelle varmemåling har allerede givet beboerne mulighed for at justere på var
meforbruget og dermed betale mindre. Anskaffelse af termometer og måling af temperaturen i ALLE 
værelser til ca. 20°, der er den anbefalede opholdstemperatur, som samtidig kan holde rummene fri for 
fugt og skimmelsvamp. Dog kun, hvis der luftes ud efter anbefalet metode. 
Badeværelser kræver en lidt højere temperatur og grundig udluftning for at forblive fri for fugt. 
Agendagruppens indsats kan her igen ligge på informationssiden. Evt. kan Albertslunds Agendacenter 
inddrages. 

Mål over en femårig periode: 
Nedsættelse af de højeste varmeforbrug og varmeregninger, så der opnås en samlet besparelse 
på yderligere 17%. 
Initiativer i forbindelse med indeklima-problemer planlægges til løsning i forbindelse med an
søgning om midler fra Landsbyggefonden til en kommende helhedsplan for Galgebakken. 

EL: Galgebakkens placering m.h.t. elforbrug ligger omkring gennemsnittet af V As afdelinger. Ambi
tionen må være at nedsætte det private el-forbrug og stadig have opmærksomheden rettet mod det 
fælles forbrug. 
Bedre belysning på fællesarealer vil medføre en stigning i det fælles el-forbrug, dog kun i mindre om
fang p.g.a. brugen aflyskilder. 
Agendagruppens indsats skal også her ligge på information. 
Mål: 
Nedbringelse af - især - det private el-forbrug" 
De såkaldte Brundtland-tal for et rimeligt el-forbrug er flg.: 
Husstande med 
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4. Agendaplanens huskeseddel 

Indeklima 

Der planlægges et beboermøde i november 2004 med indeldima-problematikken på dagsordenen. 
Ansøgning til Landsbyggefonden om midler til en helhedsplan for Galgebakkens fremtidige reparati
onsbehov skal udarbejdes. 
Eksempler er: den brune beton, løsning af fugtproblemer, bl.a. ved badeværelsesrenovering. 
Dertil kommer vurdering af anskaffelse for hele bebyggelsen af mekanisk udluftning til køkken og 
bad, information om adfærd i boligen, materialeanvendelse indendørs m.m. 

Biler 

Der foreligger ikke nye tal fra biltælling på Galgebakken. Fra 2002 til 2003 var der en stigning på 7%. 
Det må formodes, at Galgebakken følger med i den stigende kurve for biltallet i Albertslund. 
Biltransport er som bekendt mere miljøbelastende end transport med offentlige transportmidler eller på 
cykel. Både m.h.t. ressourceforbrug og m.h.t. bidrag til drivhuseffekten. 
Albertslunds delebilordninger omtales ofte i Albertslund Posten .. 
Agendagruppen opfordrer desuden til omtanke i forbindelse med brug af de biler, vi har, så man und
går korte ture, der belaster relativt mere. 

Reklamer på Galgebakken 

Galgebakken ligger stabilt over årene fra 1999 til nu med ca. 38%, svarende til ca. 250 ud af ca. 650 
husstande, der siger nej til husstandsomdelte reklamer. Det er tidligere betegnet som rekord for bolig
områder i Albertslund, måske endda i Danmark. Det sparer ca. 12,5 tons papir. Til sammenligning 
bruger vi 4,5 tons papir på trykning af Galgebakkeposten på et år. Agendagruppen vil også i fremtiden 
have opmærksomheden rettet mod området. · 
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Overordnet udvikling af landskabsplanen 

Generelt 

Ønsket om en hurtig udvikling af beplantning i en nybygget bebyggelse deles af arkitekter, 
landskabsarkitekter og de beboere, der flytter ind i de nye bygninger. 

Landskabsplan og tilplantning vil derfor - principielt - være tilrettelagt med dette behov for 
øje. Det er desuden et nødvendigt tilplantningsprincip, at der skal plantes/sås rigeligt af de 
forskellige sorter for at sikre deres opvækst og sikre, at der vil overleve sunde og raske ek
semplarer af hver sort. 

Således også på Galgebakken. Udviklingen gennem årene skal herefter gå på at bygge videre 
på den oprindelige plans principper og arter, og samtidig arbejde hen imod det landskabsæste
tiske helhedsbillede, som var indbygget i den oprindelige plan. Det vil f.eks. sige, at antallet 
af træer i grupper eller over et område nedbringes både af hensyn til deres vækst og af hensyn 
til beboernes adgang til sol, lys og luft. Og det vil sige, at der i takt med forskellige træers 
aldring plantes nye erstatningstræer. Igen i begyndelsen måske i et større antal end det ende
ltgt ønskede antal træer. 

Driften og plejen af Galgebakkens træer og buske skal ske under hensyntagen til og udviklin
gen af naturværdierne på Galgebakken. Driften og plejen skal forholde sig til, hvordan træer 
og buske som karakteristiske landskabs- og naturelementer i Galgebakken sikres og videreud
vikles under hensyntagen til natur og miljø, æstetik og 'brugsværdi' for beboerne. 

Specielt for Galgebakkens landskabsplan er vekselvirkningen mellem de store åbne rum, de 
tilplantede P-pladser, kvarterstræderne med enkeltstående træer og den tættere beplantning på 
henholdsvis støj- og trafikvoldene og i stræder og privathaver. 

Vigtigt for enhver landskabsplan er det, at den ikke stagnerer, men udvikles af kyndige og 
interesserede fagfolk i samråd med kyndige og interesserede beboere, der kan fremlægge stør
re og principielle beslutninger om ændringer for de beboerdemokratiske organer. 

Drift og pleje 

Fællesarealerne plejes af Driften i overensstemmelse med plejeplan, udformet med hensynta
gen til miljø-, naturværdier og landskabsplan. 

Opdelingen af Galgebakkens områder giver den enkelte beboer fri råderet over et privathave
areal, råderet i samråd med naboer og stræder på halvoffentlige arealer samt fælles råderet 
over strædearealer, dogsfiidig amterordnet den fælles landsRabsplan. 

Træpolitikken for træer på disse områder skal dog fremtidigt rumme flg. regel: 
træer og buske, der vokser til en højde og et omfang, der i væsentlig grad skygger for naboers 
have- og strædearealer eller fremstår uplejede, kan indbringes for Driften, Grønt udvalg og 
evt. Nævn til afgørelse om evt. beskæring eller fældning. 

(Ved revision afHusreglementet vil dette område yderligere blive behandlet.) 
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SNEGLE 
Af nøgne snegle er der den bekendte Dræbersnegl (Iberisk Skovsnegl), der findes i det meste af Gal
gebakken. 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, ineget al
mindelig i Vestskoven, men: ikke specielt almindelig i Galgebakken. Desuden den interessante skov
sneglestore Stor Kældersnegl, der let kendes på at være stribet på langs. Den er helt uskadelig og bør 
ikke slås ihjel som dræbersneglene. Almindelig Agersnegl, der bliver 2-4 cm. lang, kan også være 
irriterende i haverne. Af snegle med skal er der Vinbjergsnegl, Lundsnegl (mørk kant på sneglehusets 
munding) som er meget almindelig, 9g desuden Havesnegl (lys kant på mundingen og mindre) og 
Kratsnegl (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 
græsarealerne er der flere spiselige arter: Mark-Champignon og Elledans-Bruskhat og lidt sjældnere 
Ager-Champignon og Bovist. I tilknytning til løvtræer 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 hekseringe i kanten af støjvoldene. Ellers kan nævnes 
Poppel-Ridderhat, Skægget Mælkehat (under birk), Slimet Rørhat (under lærk, ret sjælden) og forskel
lige 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 Galgebakken 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 foryng
letiden mere knyttet til moseområder end den butsnudede. 

LIDT OM NOGLE DYRS BETYDNING 
De større skrubtudser æder dræbersnegle. Det samme gælder sandsynligvis pindsvin. Husskader æder 
mange nøgne snegle, men synes endnu ikke at have lært, at dræbersnegle er spiselige. Når de lærer 
det, kan det være, de bliver mere populære. 

Det er en myte at skadebestanden har nogen særlig betydning for småfuglebestanden. Småfuglenes 
ynglepotentiale er alt for stort hertil. Et blåmej separ kan få 8-12 unger et par gange om året, og det er 
faktisk forudsat af naturen, at de fleste af dem skal blive ædt afrovdyr. Den meget tætte kattebestand i 
Galgebakken kan tænkes at have betydning for småfuglebestandene, fordi kattene i langt højere grad 
end skaderne er systematiske og "opsøgende" jægere. Denne problemstilling er tidligere belyst i grun
dige undersøgelser fra Dansk Ornitologisk Forening. Der ligger en artikel om skadeproblematikken på 
www.dof.dk 

At rævebestanden som nævnt er gået meget tilbage p.g.a. skab har flere følgevirkninger. Der vil blive 
flere rådyr i Vestskoven, og de vil i stigende omfang søge ind i Galgebakken. Det skyldes at i områder 
med en tæt rævebestand tages op til 40 pct. af rålammene af ræve. Desuden er rævene gode til at holde 
mus og rotter nede, så også her kan der komme problemer. · 

Hvis vi skal bedre betingelserne for pindsvin, må vi sørge for, at de har dagskjul og overvintringsste
der, hvor de kan være i fred. Det kan være kvasbunker, hulninger eller deciderede pindsvineskjul i 
form afhalwejs' nedgravede europapaller o.l. Pindsvin, der tvinges frem om dagen, omkommer ofte, 
bl.a. fordi de angribes af en art spyfluer, der lægger æg på dem. Den stigende biltrafik er et andet pro
blem, men i store dele af Galgebakken spiller det dog næppe nogen rolle. 

Agendagruppen 10. september 2003 

Galgebakkens landskabsplan Side 15 af 16 



[7 ;6 
MOITTAGETf-Jtlw{ ~ 

Likviditets budget I\) '[1 ( {!s-~ 
59 Galgebakken /kfc) I : F-&3M-rria p~ 

~ L,1~ rJ- A1 I - # . . 

~to Beskriv~e 

tf CCWl d,Q),+ &ir ~~~f :J< I) , (" 

Side 1 af9 

... 

.. _ _ ( 1 _ J [ ~ ( A \i f:Widget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

'\ r~t VI~ n J v~~regningsdato: 06-09-2004 

\. { 5' Bruttoetageareal: O m2 

'OfØv Gæld. 

ti budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

116211 Betonfacader 100 100 100 100 100 100 100 100 800 

Løbende vedligeholdelse 

116211 Betonfacader 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 27.500 

Renovering 

116212 Lette facader 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1.632 

Lette facader 

116212 Lette facader 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 22.500 

Lette facader, maling eternit 

116215 Fundamenter 458 458 916 

Fundamenter, støttemure 

116215 Fundamenter 458 458 
Fundamenter, støttemure 

116215 Fundamenter 458 458 
Fundamenter, støttemure 

116215 Fundamenter 458 458 
Fundamenter, støttemure 

116221 Indervægge 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 656 

Ombygning af C2 + C4 boliger 

116221 Indervægge 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 320 

Rep. af indervægge 

116221 Indervægge 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 320 
Rep. af revner i indervægge 

116221 Indervægge 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 407 6.512 
Rep. af skimmelsvamp 

116232 Terrændæk 21 21 

Terrændæk i autoklub 

116271 Tagkonstruktion 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 240 
Tagkonstruktion, eftersyn / rep. 

116311 Andre vinduer 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 320 
Eftersyn og rep. af ateliervinduer 

116311 Andre vinduer 204 204 
Overflade behandling af ateliervinduer 
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Konto Beskrivelse 

116311 Andre vinduer 

Udskiftning af velux vinduer indv. 

116311 Andre vinduer 

Uskiftning af ateliervinduer 

116312 Døre i facade 

Døre i facade udskiftning over 5 år 

116312 Døre i facade 

Dører låsesystem m.m. 

116312 Døre i facade 

Opretning m.v. 

116313 Vinduer i facade 

Rep. snedker inden maling 

116313 Vinduer i facade 

Udskiftning af termoruder 

116313 Vinduer i facade 

Udskiftning over 5 år 

116321 Døre i indervægge 

Udsk. baddøre ved fraflytning 

116341 Trappegelændere 

Opretning / rep. 

116374 Taghætter 

Taghætter 

116411 Ydervægge overflader 

Afrensning af grafiti 

116411 Ydervægge overflader 

Maling til beboere etemitplader 

116411 Ydervægge overflader 

Overfladebehandling D-huse 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplett 

Maling af døre og vinduer i Mark 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplett 

Maling af døre og vinduer i Over 
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Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

51 51 

224 224 

229 229 

25 25 

25 25 

10 10 

-
31 31 

5 5 

407 

2007 2008 2009 2010 2011 

76 

51 51 51 51 51 

224 224 224 224 224 

229 229 229 229 229 

25 25 25 25 25 

25 25 25 25 25 

10 10 10 10 10 

31 31 31 31 31 

5 5 5 5 5 

254 

183 
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Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: O m2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

520 520 

3.100 3.100 

4.000 4.000 

76 152 

51 51 51 51 51 51 51 51 51 816 

224 224 224 224 224 224 224 224 224 3.584 

229 229 229 229 229 229 229 229 229 3.664 

8.500 8.500 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 400 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 400 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

31 31 31 31 31 31 31 31 31 496 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 

254 508 

183 366 

407 814 
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Konto Beskrivelse 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet1 

Maling af døre og vinduer i Sten 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet1 

Maling af døre og vinduer i Torv 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet! 

Maling af døre og vinduer i Øster 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet1 

Maling af vinduer og døre i Neder 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet1 

Maling af vinduer og døre i Skrænt 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet1 

Maling af vinduer og døre i Vester 

116413 Vinduesoverflader ydervægge, komplet1 

Maling af vinduer og døre Sønder 

116421 Indervægge overflader 

Malerarbejde ifb. med fraflytning 

116421 Indervægge overflader 

Rep. af rutex 

116422 Vægge i vådrum 

Malerbehandling af badeværelser 

116422 Vægge i vådrum 

Renovering af badeværelser 

116431 Gulve 

Lakering af gulve ifb. med fraflytning 

116431 Gulve 

Rep. af gulve 

116432 Gulve i vådrum 

Rep. af gulve i badeværelser 

116442 Trapper indvendige overflader 

Trapper indvendige lakering 

116442 Trapper indvendige overflader 

Trapper indvendige rep. af trin 
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59 Galgebakken 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

407 

254 254 

102 102 

102 102 

254 254 

15 15 

20 20 

20 20 

15 15 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

204 

590 

621 

377 

478 

254 254 254 254 254 254 

102 102 102 102 102 102 

102 102 102 102 102 102 

23.600 23.600 23.600 23.600 

254 254 254 254 254 254 

15 15 15 15 15 15 

20 20 20 20 20 20 

20 20 20 20 20 20 

15 15 15 15 15 15 
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Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: O m2 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

204 408 

590 1.180 

621 1.242 

407 814 

377 

478 956 

377 377 

254 254 254 254 254 254 254 254 4.064 

102 102 102 102 102 102 102 102 1.632 

102 102 102 102 102 102 102 102 1.632 

94.400 

254 254 254 254 254 254 254 254 4.064 

15 15 15 15 15 15 15 15 240 

20 20 20 20 20 20 20 20 320 

20 20 20 20 20 20 20 20 320 

15 15 15 15 15 15 15 15 240 



Konto Beskrivelse 

116442 Trapper indvendige overflader 

Udskiftning 

116452 Lofter indvendige 

Rep. af lofter 

116471 Tagbelægning 

Tagbelægning D-huse 

116471 Tagbelægning 

Tagbelægning D-huse reparation 

116471 Tag belægning 

Tagbelægning D-huse reparation 

116471 Tagbelægning 

Tagbelægning på udhuse 

116471 Tagbelægning 

Tagbelægning på udhuse 

116501 Kloak i terræn 

Renov. /rep.kloakker 

116501 Kloak i terræn 

Renov. / rep. kloakker 

116501 Kloak i terræn 

Udsk. / renov. stikledninger 

116502 Vand i terræn 

Rep. af vand i tærren 

116502 Vand i terræn 

Udskiftning af vand i tærren 

116503 Fjernvarme i terræn 

Fjernvarme i tærren 

116521 Afløb 

Likviditets budget 

59 Galgebakken 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

375 375 

10 10 

620 

30 

30 

200 200 

15 15 

10 10 

75 75 
Afløbledninger i bygninger og krybekældre 

116523 Sanitet 120 120 
Udskiftning af håndvaske / wc 

116523 Sanitet 30 30 
Vedligeh. håndvaske/ wc 

File: Galgebakken 6 06-09-2004 

2007 2008 2009 2010 

375 375 375 375 

10 10 10 10 

1.800 

1.800 

200 200 200 

1.500 

15 15 15 15 

10 10 10 10 

75 75 75 75 

120 120 

30 30 30 30 
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Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: 0 m2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 6.000 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

620 

30 

30 

1.800 

1.800 

1.000 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 450 

1.500 3.000 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 240 

250 250 250 750 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.200 

480 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 



Konto 

116524 

116531 

116532 

116532 

116533 

116561 

116561 

116562 

116563 

116564 

116571 

116571 

116586 

116586 

116586 

116602 

Beskrivelse 

Nedløb/tagrender 

Rep. af nedløb og tagrender 

Beholdere 

Rensning af beholdere og elektrolyse 

Vandinstallationer 

Tilstandsvurdering instal. i krybekældre 

Vandinstallationer 

Vandinstallationer rep. 

Vandarmaturer 

Vandamature rep. udskiftning 

Varmecentral 

CTS-anlæg opsætning 

Varmecentral 

Varmecentral rep. 

Varmeinstallationer 

Varmeinstallationer rep. 

Radiatorer 

Radiatorer I rør 

Varmemålere 

Varmemålere service 

Ventilationsanlæg 

Ventilationsanlæg beboerhus 

Ventilationsanlæg 

Ventilationsanlæg beboerhus 

Vaskemaskiner 

Rep. afvaskemaskiner og tumblere 

Vaskemaskiner 

Likviditetsbudget 

59 Galgebakken 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

10 10 

50 50 

300 

200 200 

125 125 

350 

50 50 

150 150 

20 20 

10 10 

10 10 

35 35 

Service på vaskemaskiner og tørretumbler 

Vaskemaskiner 

Udskiftning af vaskemaskiner og tumblere 

Belysning fællesarealer 75 75 

Forbedring af parkbelysning 

File: Galgebakken 6 06-09-2004 

2007' 2008 2009 2010 2011 

10 10 10 10 10 

50 50 50 50 50 

200 200 200 200 200 

125 125 125 125 125 

50 50 50 50 50 

150 150 150 150 150 

20 20 20 20 20 

50 

10 10 10 10 10 

10 10 10 10 10 

35 35 35 35 35 

75 75 75 75 75 

Side 5 af9 

Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: 0 m2 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

300 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 3.200 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 2.000 

350 700 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

150 150 150 150 150 150 150 150 150 2.400 

4.500 4.500 4.500 4.500 18.000 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 320 

50 100 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

35 35 35 35 35 35 35 35 35 560 

1.400 1.400 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.200 



Konto Beskrivelse 

116602 Belysning fællesarealer 

Rep. af belysning i fællesarealer 

116602 Belysning fællesarealer 

udskiftning af parklamper 

116611 El-centraler/tavler 

Rep. af el-tavler og HFl-relæ 

116632 El-installationer 

Likviditets budget 

59 Galgebakken 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

50 50 

10 10 

50 50 

Rep. / udskiftnin af el afbrydere og kontakter 

116641 Antenneanlæg 45 45 

antenne og netværk 

116721 Udstyr i fællesrum 

lndv. maling af fælleslokaler 
116721 Udstyr i fællesrum 50 50 

lndv. maling af fælleslokaler 

116721 Udstyr i fællesrum 25 25 
Udstyr fælleslokaler 

116721 Udstyr i fællesrum 

Udstyr fælleslokaler 

116731 Køle-lfryseskabe 50 50 

Rep. af køle/fryseskabe 

116731 Køle-/fryseskabe 250 250 

Udskiftning af køle/fryseskabe 

116732 Komfurer 50 50 
rep. af kornfure 

116732 Komfurer 350 350 
Udskiftning af kornfure 

116733 Køkkeninventar 200 200 
Rep. af køkkeninventar 

116733 Køkkeninventar 

Udskiftning af køkkener 

116741 Toiletrumsudstyr 50 50 
Badeværelse D-huse gulvbelægning 

FIie: Galgebakken 6 06-09-2004 

2007 2008 2009 2010 2011 

50 50 50 50 50 

10 10 10 10 10 

50 50 50 50 50 

45 45 45 45 45 

50 . 50 

25 25 25 25 25 

150 

50 50 50 50 50 

250 250 250 250 250 

50 50 50 50 50 

350 350 350 350 350 

200 200 200 200 200 

50 50 50 50 50 

Side 6 af9 

Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: o m• 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

1.150 1.150 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

45 45 45 45 45 45 45 45 45 720 

50 50 50 250 

100 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 400 

150 300 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 4.000 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

350 350 350 350 350 350 350 350 350 5.600 

200 200 200 200 200 200 200 200 200 3.200 

13.000 13.000 13.000 13.000 52.000 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 



Konto Beskrivelse 

116741 Toiletrumsudstyr 

Toiletrumsudstyr 

116761 Skabsinventar 

Skabsinventar rep. 

116811 Redskaber/maskiner/traktorer 

Rep. af redskaber og maskiner 

116811 Redskaber/maskiner/traktorer 

Udskiftning af redskaber og maskiner 

116811 Redskaber/maskiner/traktorer 

Udskiftning af redskaber og maskiner 

116821 Garager/carporte 

Rap. af Unit-bygninger 

116822 Udhuse/skure 

Renovering af udhuse 

116822 Udhuse/skure 

Renovering af udhuse 

116822 Udhuse/skure 

Renovering af udhuse 

116831 Hegn/mure 

Espalier / pergolaer renovering 

116831 Hegn/mure 

Espalier / pergolaer renovering 

116831 Hegn/mure 

Likviditetsbudget 

59 Galgebakken 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

30 30 

25 25 

125 125 

350 

15 15 

100 100 

10 10 
Flytning af havehegn mellem Cn og C2 boliger 

116831 Hegn/mure 

Opretning rækværker i fællesarealer 

116831 Hegn/mure 

Opretning rækværker i fællesarealer 

116831 Hegn/mure 50 50 
Opretning rækværker i fællesarealer 

116831 Hegn/mure 75 75 
Renovering af hegn 

File: Galgebakken 6 06-09-2004 

2007 2008 2009 2010 2011 

30 30 30 30 30 

25 25 25 25 25 

125 125 125 125 125 

500 

350 350 

15 15 15 15 15 

100 100 100 100 100 

600 

600 

1.300 

1.300 

10 10 10 10 10 

50 50 50 50 50 

75 75 75 75 75 

Side 7 af9 

Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: om• 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

30 30 30 30 30 30 30 30 30 480 

25 25 25 25 25 25 25 25 25 400 

125 125 125 125 125 125 125 125 125 2.000 

500 500 1.500 

350 350 350 2.100 

15 15 15 15 15 15 15 15 15 240 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.600 

600 1.200 

600 1.200 

1.300 

1.300 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

500 500 

500 500 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.200 



' 

Konto Beskrivelse 

116832 Låger/porte 

Rep. af låger og porte 

116841 Andre belægninger 

Flisebelægning / trapper i stræder m.m 

116843 Stibelægning 

Opretning af P-pladser 

116844 Vejbelægning 

Nye belægninger stier og P-pladser 

116844 Vej belægning 

Rep. af asfaldtbelægning 

116871 Havebænke/borde 

Havebænke og borde 

116871 Havebænke/borde 

Kunst m.m. 

116872 Legepladsudstyr 

Legepladsudstyr 

116872 Legepladsudstyr 

Legepladsudstyr 

116872 Legepladsudstyr 

Legepladsudstyr 

116872 Legepladsudstyr 

Legepladsudstyr 

116872 Legepladsudstyr 

Legepladsudstyr 

116873 Skilte 

Udskiftning af skilte 

116881 Beplantning 

Beplantning 

116881 Beplantning 

Beplantning 

File: Galgebakken 6 06-09-2004 

Likviditetsbudget 

59 Galgebakken 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 

75 75 

250 250 

250 

250 250 

10 10 

10 10 

50 50 

200 

100 100 

2007 2008 2009 2010 

75 75 75 75 

250 250 250 250 

1.600 1.600 1.600 

250 250 250 250 

10 10 10 10 

10 10 10 10 

500 

500 

50 50 50 50 

200 

100 100 100 100 

Side 8 af9 

Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: O m2 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1.200 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4.000 

250 250 750 

4.800 

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 4.000 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 160 

500 500 

500 

500 500 

500 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 800 

200 200 

200 200 200 200 1.200 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1.600 



Konto Beskrivelse 

116 Planlagt forbrug i alt 

120 Henlæggelser 

Anden finansiering 

Af-I tilgang 

Uafsluttede aktiviteter 

401 Primosaldo 

Diverse korrektioner 

401 Ultimo saldo 

Nøgletal 

Forbrug i kr Jm• 
Henlæggelser i krJm• 

File: Galgebakken 6 06-09-2004 

Side 9 af9 

Likviditetsbudget 

59 Galgebakken 

Budget-/regnskabsperiode 1. jan - 31. dec 

Beregningsdato: 06-09-2004 

Bruttoetageareal: Om• 

Gæld. 

budget Budget i 1000 kr. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

7.727 7.997 14.623 19.053 41.220 43.328 39.940 32.589 8.639 26.819 28.619 26.695 26.883 6.766 7.739 24.194 362.831 

-7.727 -7.997 -14.623 -19.053 -41.220 -43.328 -39.940 -32.589 -8.639 -26.819 -28.619 -26.695 -26.883 -6.766 -7.739 -24.194 -362.831 

-7.727 -15.724 -30.347 -49.400 -90.620 '###### '###### '###### '###### ##fl:###. '###### ##### '###### '###### #####1# 

-7.727 -15.724 -30.347 -49.400 -90.620 #fl:#### #fl:#### #fl:#### #fl:#### #fl:#### #fl:#### '###### #fl:#### '###### #fl:#### #fl:#### 



BEBOERMØDE AFHOLDT TORSDAG DEN 11. JUNI 

1. Poul Reynolds, nævnet, blev valgt til dirigent. 

2. Benny Klausen og Merethe Christensen blev valgt til stemmeudvalg. 

3. Dirigentens forslag til ændring af dagsorden blev vedtaget. 
!. 

4. Referatet af beboermødet den 5. april 1987 blev godkendt. 

5. Valg til eksterne udvalg. 

Brugergruppen for Albertslund Varmeværk: Kaj Nielsen, Neder 4-3. 

VA's fritidsudvalg: Leif Nielsen, 6 stemmer. Leif Thomsen, 30 stemmer. 

ViiVA's redaktion: Anita Sørensen. 

Foreningssekretariatet: Else Sørensen. 

VAis uddannelsesudvalg: Kaj Nielsen. 

Ældreudvalget: Erna Nissen. 

Strukturudvalget: Bente Espersen. 

\..j 6. Opsupplering a:f nævnet. 

Kaj Nielsen, Neder 4-3 og Henrik Aabye, Skrænt 6-1 blev valgt med 
akklamation. • 

7. Godkendelse ·a:f regler far beboerhuset. 

1) Principafstemning om der skal ansættes een person til sammen 
med beboerne at drive en beboercafe mv. 
For 3 8 Imod 3. ·ved taget. 

2) Der skal under alle omstændighed~r være tale om et forsøg i et 
år. For 48 Imod nogle få. Vedtaget. 

3) Forslag fra beb0erhusgruppen vedr. styring af huset: 30 stemmer. 
Forslag fra Ku1t~rgruppen_~•~ Andelscafe: 14 stemmer. 

Beboerhusgruppens ·forslag blev vedtaget. 

4) Særskilt afstemning om punkt i beboerhusgruppens forslag, nemlig 
at beboerhuset kan reserveres til private fester 6 månener i for-

-· vejen. For 34 Imod 8. Vedtaget. 

5) Særskilt afstemning om punkt i beboerhusgruppens forslag, nemlig 
at private fester får 1. prioritet den 3. lørdag i hver måned. 
For 38 Imod 6. Vedtaget. 



..-•"'.1 MODTAGET ''/~-'fi 

NÆVN FORRETNINGSUDVALG 5 + NÆVN 

BEBOERHUS GRUPPE 
(åben for alle ) 

I I 'r . 
ANDELS KUL TUF AFSPÆ 

e-

CAFE NDING 
nLIRT 

Galgebakkens andelscafe:. 

6ftlsB/v/ 
LVQ.()C( 

I 
PUB .EJ [M.FL., 

Galgebakkens andelscafe er tænkt som en fælles aktivitet som er baseret på medlemmer 
i andelsforeningen. Andelscafeen skal fungere sammen med andre aktiviteter ( de 
fritidsprægede aktiviteter, fester og møder m.m.) og en fordeling af tiden i huset 
bliver også fremover nødvendig. Dette betyder bl.a. også at spiritusbevillingen 
bliver knyttet til huset. Andelscafeen skal ikke fortrænge de andre aktiviteter, men 
primært sikre, at beboerhuset bliver brugt mest muligt hver dag. 
lønnet arbejdskraft. 
Det umiddelbare problen i forhold til de nuværende regler for beboerhusets brug 
er spørgsmålet om lønnet arbejdskraft. De gældende regler er lavet for at enkelt
personer ikke kan drive forretning i huset, der jo er fælles ejendom. Dette skal 
selvfølgelig ikke ændres. Andelscafeen bliver en fælles Galgebakkeaktivitet til 
glæde for alle beboere, helt på linie med butikken. Der satset på at cafeen skal 
løbe rundt på basis af omsætningen, dog således at der garanteres en fast medarbej
der 2o timers;løn. Et evt. overskud går til husets forskellige aktiviteter. 
Hvordan kommer vi i gang? 
Det er ikke ligetil at etablere en andelsforening. Der er mange ting, der skal 
overvejes og undersøges. Det synes derfor oplagt at starte med en forsøgsperiode, hvor 
grundlaget vurderes i praksis og strukturen i andelsforeningen tlteettelægges, 
Basiskraften skal være en lønnet medarbejder til at sikre den daglige funktion i an
delscafeen. Til at begynde med ansat 2o timer ugentl, Medarbejderens løn skal 
naturligvis være overenstkomstmæssig, I forsøgsperioden vil det nok være nødvendigt 
at skiftende beboere yder en frivillig og ulønnet indsats som bistand til den 
lønnede medarbejder. Man forsøger desuden at få kommunalt tilskud til en langtids
ledig, der kan tilknyttes andelscafeen. 
Andelsforeningen drives i øvrigt af en bestyrelse, som ansætter den faste medarbejder. 

Til beboermødets vedtagelse indstilles derfor: 
1. At Galgebakkens Andelscafe i princippet godkendes som en fællesaktivitet. 

2. At Udlånsreglerne for beboerhuset ændres således at brugerne af huset kan 
bestille huset 6 mdr. forud, og at private fester har 2.-prioritet i forhold 
til fællesaktiviteter. 

3. At andelscafeen drives med lønnet arbejdskraft betalt af brugerne, suppleret 
op til en 2o-timers løn. 

4. At den lønnede arbejdskraft ansættes af bestyrelsen for Andelscafeen og gerne 
må" være beboere på Galgebakken. 

5. At Andelscafeen foreløbigt godkendes som en forsøgsordning for 1987 i hvilken 
periode et funktions-og vedtægtsgrundlag skal opstilles. 

\/anl;n h;1 ...... ,..- 1 ... ,,1~ .. ---.C~--··---



Forslag til Beboermødet d. 21.9.2004 

GB Drift bemyndiges til at afbryde internet forbindelsen hos brugere af 
Galgebakkens Bolignet som: 

• V ed deres brug af nettet beslaglægger uforholdsmæssig meget bindbredde 
og dermed generer tnfikken for andre brugere. 

• Spreder virus og udsender spam pi Galgebakkens bolignet. 

Brugeren vil 2 dage før afbrydelse af intemetforbindelsen modtage en skriftlig 
advaneL 

Nævnet pA Galgebakken 
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fV10DTAGET 2~. 2cx::t( S lf 
Kort resume fra: 
Budgetbeboermødet 21. september 2004 
Der blev udleveret 68 stemmesedler til mødet, hvilket svarer til at ca. 5% af husstandene var 
repræsenteret. Endvidere deltog Ole H. Andersen fra VAs økonomiafdeling og Kim Vanner, 
Galgebakkens gartner. Dirigent: Anita Sørensen. Meddirigent: Jytte Jørgensen. Referent: Sten 
Hansen. Stemmeudvalg: Simon Lak Jensen og Vibeke Hansen. 

Galgebakkens agendaplan (pkt.6) blev enstemmigt vedtaget efter spørgsmål og debat. 

Galgebakkens landskabsplan (pkt.7): Efter debat af landskabsplanen, blev følgende forslag fra 
Stig Larsen vedtaget med 38 stemmer for og 23 stemmer imod: "I det beboermødet anerkender det 
store arbejde med at udarbejde Galgebakkens landskabsplan, men da der mangler konsekvenser for: 
økonomi, kompetence og tidsplan, sender beboermødet forslaget tilbage for afklaring af ovenstå
ende og debat på Galgebakken, så det kan vedtages i november." 

Lysplanen (pkt.8) blev vedtaget med 40 stemmer for og 4 imod. Pensionistklubbens forslag, at 
lyset holdes tændt omkring skt. Hans, blev vedtaget med 38 stemmer for. 

Orientering om Galgebakkens økonomiske situation på baggrund af institutionssalget m.m. 
(pkt.9a): Ole H. Andersen fra V As økonomiafdeling redegjorde for de driftsmæssige konsekvenser 
af salget af institutionsbygningerne til kommunen. Her er situationen den, at de driftmæssige bespa
relser omtrentlig modsvarer de mindskede lejeindtægter, hvilket er i overensstemmelse med forud
sætningerne for salget (se konsekvensberegning næste side). Der blev efterlyst en redegørelse for 
provenuet på mindst 2 mio. kr. til byggeri af nye beboerlokaler til erstatning for de frasolgte, som 
også var en forudsætning for handlen. Denne sag er endnu ikke endeligt afsluttet, men Ole 
Andersen og andre orienterede om de komplicerede økonomiske forhold i forbindelse hermed. 

Præsentation af drifts-rammeaftale til brug for fremtidigt budget (pkt.9b ): Afdelingsleder Kaj 
Agnershøj præsenterede denne. Afdelingslederens og nævnet pointerede, at det fremlagte skal for
stås som en orientering til beboerne om de opgaver, som driften udfører. Først til budgetbeboermø
det næste efterår, hvor budgettet for år 2006 fastlægges, får drifts-rammen bindende karakter. 

Overdragelse af vedligeholdelsen afvandjordledninger til kommunen (pkt.9c) blev vedtaget. 

Udskydelse af budgetbehandlingen: Pga. de mange punkter på dagsordenen var tidspunktet nu så 
fremskredent, at en budgetbehandling ikke kunne nås inden sluttidspunktet kl. 22.30. Dirigenten 
forslog derfor, at: 
- Der indkaldes til et nyt beboermøde hurtigst muligt, dvs. med 14 dages varsel, for behandling af 

budgettet (og pensionistklubbens forslag vedr. udlån af beboerhuset). 
- V A kan udsende en 3. mdr. varsel om huslejestigning pr. 1. januar 2005 på grundlag af det frem

lagte budgetforslag. Om nødvendigt, må VA efterfølgende justere for evt. ændringer af budget
forslaget. 

- Forslag om en bygning til værkstedet bliver sidste punkt på aftenens møde. 
Dirigentens forslag blev godkendt af beboermødet. 

Simon Jensens forslag om nyt byggeri til værksted (pkt.lOa) blev vedtaget med 30 stemmer for 
og 26 imod. 

25. september 2004. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær og referent. 

PS: Der bliver lavet et rigtigt referat fra mødet sammen med det ekstra budgetbeboermøde, som 
holdes 7. oktober. Referatet bliver bragt i et senere nummer af Galgebakke Posten. 

71L ~ 1w,. 

UCfJi Hl N&A/1)$~ /7- C9(j CtdÆ~. 
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Afdeling 9 - Galgebakken 

Konsekvensberegning ved salg af institutioner: 

Beslutnings- Realiseret 
grundlag 

budget 2001 

Forventede besparelser: 

Nettokapitaludgifter 915.628 1.004.712 

Ejendomsskat 66.821 0 

Vandafgift 40.416 40.416 

Renovation 33.000 33.000 

Genbrugs- og storskraldsordning 7.354 7.354 

Forsikringer 6.800 6.800 

Fælles el 2.441 2.441 

Administrationsbidrag 50.232 50.232 

Dispositionsfond 4.248 4.248 

Renholdelse 48.273 35.000 

Henlæggelser planlagt vedligeholc 22.077 22.077 

Besparelser i alt 1.197.290 1.206.280 

Mindre indtægt: 

Husleje institutioner 1.233.456 1.233.456 

Driftsunderskud ved salg -36.166 -27.176 

Ændring 

89.084 

-66.821 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-13.273 

0 

8.990 

0 

8.990 



Refe~m;boermødet den 21. sep~ember '")04 
Beboermødet var indkaldt for behandling cif Galgebakkens budget for år 2005 samt 
en række yderligere punkter. Inden mødet var der husstandsomdelt materiale med 
budgetforslaget og de.øvrige emner. Der blev udleveret 68 stemmesedler til mødet, 
hvilket svarer til at ca. 5% cif husstandene var repræsenteret. Endvidere deltog cif
delingsleder Kaj Agnershøj, gartner Kim Vanner og Ole H. Andersen fra V As øko-
nomicifdeling. · 
NB! Pga.· de mange punkter på dagsordenen, kunne selve budgetpunktet ikke nås, 
så det blev under vejs besluttet, at indkalde til et ekstra budgetbeboermøde den 7. 
oktober. 
Formalia (pkt.1-5): Dirigent: Anita Sørensen. Meddirigent: Jytte Jørgensen. Refe-
rent: Sten Hansen. Stemmeudvalg: Simon Lak.Jensen og Vibeke Hansen. Fo"et-: 
ningsorden: Godkendt. Dagsorden: Forslag om nybygning iil værksted blev rykket ~i}, 
foran forslag om anskaffelse cif pavillonbygning. Referat fra regnskabsbeboermødet ·· 
den 27. april 2004: Godkendt uden bemærkninger. Vedr. budgetmateriale: På 
spørgsmål fra Kirsten Lauritsen oplyste cifdelingslederen, at VA har ændret ret
ningslinier, så forudsætnings-materialet for budgettet nu kun har status som øko
nomicifdelingens interne arbejdspapirer. Derfor udleveres detikke længere ved 
henvendelse til ejendomskontoret. 

Revision af agendaplanen (pkt.6) 
Biba Schwoon fremlagde planen: . 
Agendaplan er i år ikke så ambitiøs 
som tidligere år, hvor vi havde en 
miljømedarbejder at tr.ekke på. End
videre er flere beboere trådt ud af · 
gruppen. Men de konkrete målsæt
ninger vedrørende affaldsøer, reno
vation i øvrigt, indeklima, ressource
forbrug m.m. er fastholdt. Som noget 
nyt indgår det, at Galgebakken skal 
tilmelde sig BLs grønne diplomord
ning. Agendagruppen vil meget 
gerne have flere beboere med i ar
bejdet. 

Agendaplanen gav anledning til en 
række spørgsmål og debat, bl.a.: 
- Vandforbrug: Uffe Witt tvivlede 
på, at faldet i vandforbruget skyldtes 
miljømedarbejderens indsat. Biba 

svarede, at der i agendaplanen blot er 
gjort opmærksom på sammenfaldet 
mellem at miljømedarbejderen la
vede en informationskampagne om 
vandforbrug og et faldende vandfor
brug. 

- Indeklima: Uffe Witt mente ikke, at 
mekanisk udluftning vil være hen
sigtsmæssig, fordi det medfører et 
større elforbrug. I stedet bør mali 
lufte ud v~ at åbne vinduerne. Kaj .-..

1 
AgnershøJ svarede, at manglende 
mekanisk udluftning i køkner og i 
badeværelser givet vis forstærker 
indeklimaproblemerne, men generelt 
er langt hovedparten af problemerne 
brugerrelaterede. Vibeke Hansen var 
ked af, at det ikke var nået at :få holdt 
et beboermøde om indeklima inden 
sommerferien, fordi der så først kan 

.J 
!I 
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afsættes pengr · i indeklima i .bud
gettet for år 2006. Biba svarede, at 
udgifterne er så store, at de ikke kan 
skaffes alene over huslejen. Inde
klima er med i den ansøgning til 
Landsbyggefonden, som V Aer i 
gang med at forberede. 

-Affald: Flere gjorde opmærksom på 
svineriet omkring affaldsøerne. Aage 
Nissen mente, at rotteplagen til dels 
skyldes, at folk samler affald sain- · 

~ men i store sække hjemme ved hu
''.c.., 

1 
sene: Kaj Agnershøj nævnte, at årsa
gen til rotteproblemerne var uafluk
kede kloakker i krybekældrene, og 
rotteproblemerne havde ikke nogen 

· sammenhæng med affaldsproble
merne på affaldsøerne, men nok med 
beboernes kaninhold og fuglefod
ring. Vibeke Hansen mente, at pro
blemet med afleveringen af affald 
skyldes, at affaldsøerne gør det mere 
anonymt i fht. tidligere,.hvor man 
havde sin private affaldssæk i · 
skraldskuret, men hverken agenda
gruppen eller cie ansatte kan være 
politi, så den eneste løsning er in
formation. Biba sagde, at de ansatte 
bruger meget tid på at rydde op ved 

t?""',. affaldsøerne, så problemet drejer sig 
1i:14 ! -

' -- også om huslejekroner. Der bliver 
lavet en informationskampagne, når 

· de nye affaldsøer kommer. 

Agendaplanen blev enstemmigt 
vedtaget. 

Galgebakkens Landskabsplan 
(pkt. 7) 

-Biba kommenterede planen: Land
skabsplanen er blevet til i et godt og 
konstruktivt gruppearbejde i grønt 
udvalg og i tæt samarbejde med Gal- · 
gebakkens gartner, Kim Vanner. 
Planen består af 4 dele: 1: Indlednin
gen om den oprindelige landskabs
plan. 2:Udviklingen frem til 2004, 

. hvor der også beskrives hvilke opga
ver Kim og de øvrige ansatte udfø.. 
rer. 3:Udviklingen fremover, som 
bl.a. indeholder to forslag til bebo
ermødet: plantning af buske på p
pladserne i stedet for hegnerie og at 
vente 2-3 år inden der tages stilling 
til beplantningen på voldene. 4:En 
beskrivelse af naturindholdet på 
Galgebakken. I landskabsplanen 
ligger der ikke noget forslag om flere 
penge, idet princippet er, at de ting, 
som er beskrevet i planen, bliver 
udført afhængigt af og i takt med det 
mandskab og de ressourcer, som er 
til rådighed i følge budgettet. 

Landskabsplanen blev rost som et 
flot stykke arbejde. Der kom en bred 
debat, om forskellige emner bl.a.: 
- Træer og 'træpolitik': Der var bred 
enighed om, at det er positivt :QJ.ed · 
træer Galgebakken, men også at 
træer må fældes, når de er ·til gene. 
Men ud fra hvilke kriterier skal-der 
vægtes, og hvem skal tr.effe beslut
ningen. Især afvejningen mellem 
beboer, som er generet af skygge fra 
et træ, og beboere som synes at træet 
er kønt at se på. Biba nævnte, at 
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planen indeholder en beskrivelse af 
den nuværende praksis ved beslut" 
ninger, som selvfølgelig godt kan 

. diskuteres: Beboere som ønsker træ
fældninger kan henvende sig til Kim, 
som vurderer ønsket og evt. drøfter 
det med grønt udvalg. Hvis der ikke 
kan findes en løsning i enighed, kan 
sagen tages op af nævnet og i sidste 
instans af beboermødet. 

- Tidsperspektiv: Stig Larsen mente, 
at der manglede en konkret tidsplan 
for forslagene i landskabsplanen. 
Især for poplerne på p-pladserne, 
som Stig mente, var ved at blive for 
gamle. De giver gener for kloak
kerne og det koster dyrt at rydde op 
efter dem· 

- Økonomi: Kirsten Lauritsen tviv
lede 'på, om planen i praksis kunne 
realiseres inden for budgetrammen, 
f.eks. koster en hyppigere græsslå
ning på p-pladserne flere penge. 
Mellem linierne ligger det i planen, 
at der skal ansættes flere til de 
grønne områder. Kim Vanner sva
rede, at græsklipningen på p-plad
serne har erstattet en årlig krat:ryd-. 
ning, men uden større udgifter, fordi 
krat:rydningen var blevet meget 
tidskrævende pga. den kraftige be
plantning. Biba understregede, at der 
ikke lå en 'skjult' ansættelse i land
skabsplanen, og hun anbefalede, at 
planen blev vedtaget, _som den over
ordnede plan for Galgebakkens 
grønne områder. De underpunkter, 
som har være til debat, bliver frem-

lagt i uddybet form _"~ ,enere bebo
ermøder. 

Efter debatten af landskabsplanen, 
blev følgende forslag fra Stig Larsen 
vedtaget med 38 stemmer for og 23 
stemmer imod: "I det beboermødet 
anerkend,er.det store arbejde med at 
udarbejde Galgebakkens landskabs
plan, men da der mangler konse
kvenser for: økonomi, kompetence 
og tidsplan, sender beboermødet 
forslaget tilbage for afklaring af 
ovenstående og debat på Galgebak
ken, så det kan vedtages i novem
ber." 

Lysplan for år 2005 og 
kommende år (pkt.8) 
Benny Klausen fra lysudvalget 
kommenterede kort planen: Med 
lysplanen afsluttes en tidligere 
lysplan. Det Qpridsesi 5 punkter, 
hvad der yderligere mangler af be
lysning på Galgebakken. Punkterne 
er ikke en præcis prioritering, dog er 
pkt. l - lys på stien ved Kærmosevej -
det, som der først skal tages fat på. 
Lys ved D-husene er glemt i planen, 
og det skal tilføjes mellem pkt.4 og 
pkt.5. I øvrigt er 9 watt pærer de 
fleste steder erstattet af 15 watt pæ
rer 

De fleste modtog det positivt, at der 
er kom'met er kommet og kornnier 
mere lys på Galgebakken. Vibeke 
Hansen støttede, at der kom lamper 
op ved A2-fløjenes hoveddør, men 
efterlyste en beregning af hvad det 
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koster. Endvide m.skede hun en forløbne sommer med gråvejr og 
arbejdsanvisning for beboere, som meget lidt lyse nætter, var der 
på eget initiativ vil sørge for opsæt- mange, som måtte blive hjemme. 
ning af lamper. Uffe Witt havde selv Jytte Jørgensen støttede, at lyset 
:faet sat en lampe op med indstillelig skulle holdes tændt. Hun havde selv 
lys og bevægelsesføler ved indflyt- oplevet problemer for gæster med at 
ning for ca. 10 år siden. Det kostede finde vej. Aage Nissen støttede også 
ca. 100 kr. og måske 500 kr. til forslaget, og syntes i øvrigt, at be-
montering. Han opfordrede til, at alle grundelsen med stjernekigning var 
beboere gjorde det samme. Så ville for tynd. Det er august, hvor det er 
problemerne med manglende lys i særligt interessant at se på stjerner. 
stræderne blive løst. og det var ikke Benny Klausen, som var ophavs-

1-;r·~ærligt dyrt. Men Uffe kunne ikke mand til ideen om lyseslukning, 
'" støtte, som nævnt under lysplanens sagde, atmotivet ikke specielt var 

·pkt.5, at hoveddørsbelysningen over- stjernekigning, men i det hele taget 
føres til det fælles lysnet og rar tæn- at kunne fornemme de lyse nætter 
ding og slukning samtidig med lam- . mellem husene uden forstyrrende 
perne på fællesarealerne. Stig Larsen lys. Anita Sørensen og Poul Evald 
mente, at pkt.5, hvor en række emner Hansen støttede Benny. De mente 
var opstillet til principiel debat, var ikke, at det var noget r~lt problem, 
for uklart formuleret. Enten må man at lyset blev slukket en uges tid på 
vedtage noget, eller også forkaste årets lyseste nætter. 
det. Biba svarede, at det er ganske p • • tk1 bb "' 1 bl . . ens1orus u ens 1.ors ag ev 
almmdehgt, at noget kun formuleres dta t d 3 8 t "' 
• • • 0 d h 1. •

1 
ve ge me . s emmer 1.or. 1 prmc1ppet, sa et US.l\..es tI senere, · 

når beslutningen skal træffes. V edrø
rende økonomien for lysplanens 
punkter, så ligger denne i budgetbe
slutningen for de år, hvor lysplanen 
er under realisering. 

-~ ,\,1~ I 

·· · Lysplanen blev vedtaget med 40 

Orientering om Galgebakkens 
økonomiske situation på bag
grund af institutionssalg m.m. 
(pkt.9a) 
Ole H. Andersen fra V As økonomi
afdeling :fremlagde en konsekvens-

stemmer for og 4 ste~er i mod. 

Forslag fra Pensionistklubben om, 
at udlade lyseslukningen omkring 
Skt.Hans: . 
Inger Wilken begrundede forslaget 
me4, at det blev for mørkt og usikker 
at færdes på Galgebakken. I den 

. beregning (vedlagt referatet) og 
kommenterede denne: Da beboer
mødet besluttede at sælge instituti
onsbygningerne, var det en forud
sætning, at den mistede lejeindtægt 
skulle modsvares af mindskede ud
gifter. Som det fremgår af beregnin
gen er den forventede besparelse på 
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ca. 1,2 mio. kroner blevet realiseret, · 
selv om det et sket lidt anderledes 
end forventet i 200 I .Der kommer 
næppe nogen besparelse på ejen
domsskatterne, men til gengæld er 
besparelserne på nettokapitaludgif-. 
terne blevet større end forventet, så 
set i et driftsmæssigt perspektiv har 
virkningen af salget været udgifts,.. 
neutral, som det var forudsat. 

Stig Larsen syntes, at der manglede 
en forklaring på, hvordan V A er. 
kommet frem til tallene. Der mang
lede også en opstilling af, hvordan 
Galgebakkens økonomi påvirkes 
over et længere årrække af den mi
stede lejeindtægt. Besparelsen på 
nettokapitaludgifterne ville under 
alle omstændigheder komme efter f'å 
år, når lånene var betalt ud i hhv. 
2004 og 2006, hvor imod lejeind
tægten forsvinder for alle årene 
fremover. Egentlig burde beboermø
det overdrage det til en uvildig revi
sor atregne sagen igennem og afgive 
en redegørelse for forløbet. Så kunne 
det også biive muligt, at placere et 
ansvar, hvis resultatet ikke levede op 
til forudsætningerne. Uffe Witt fandt 
det uheldigt, at V A ikke anvender 
eksterne juridiske konsulenter, som 
kan sørge for de nødvendige forbe
hold i kontrakterrie og som har en · 
ansvarsforsikring, hvis der laves 
fadæser. Ole H. Andersen svarede, 
vedr. lånene som alligevel vil blive 
betalt ud, at når lån bliver betalt ud i 
en almen boligafdeling, så skal man 

normalt fortsætte L . at indbetale 
låneudgiften. 

Poul Evald Hansen og Uffe Witt 
efterlyste en redegørelse for prove
nuet på 2 mio. kr., som skulle være 
til rådighed for bygning af et nyt 
beboerhus. Er dette til stede, og hvis 
ikke, skal vi så indstille os på, at der 
ikke er penge til at bygge nyt bebo
erhus for? Ole H. Andersen gjorde 
opmærksom på, at hans redegørelse 
alene drejede sig om de driftsmæs
sige konsekvenser af frasalget af 
institutionsbygningerne. Salget af 
beboerlokalerne, diskussionen med 
Økonomistyrelsen om størrelsen på 
det beløb, som skulle betales tilbage 
for modtaget rentetilskud, og bereg
ningen af provenuet til erstatnings~ 
byggeri, er en lang og kompliceret 
sag, som han ikke har arbejdet sær
ligt meget med. Men salget af bebo
erlokalerne indebærer en yderligere 
lettelse i prioritetsydelserne på ca. 
140.000 kr. årligt. Dette beløb er 
ikke er med i hans opstilling over de 
driftsmæssige konsekvenser, men det 
fremgår af budgettet, hvor huslejen 
bliver lettet med besparelsen på 
140.000 kr. indtil et nyt beboerhus 
står færdigt og skal finansieres. 

De fleste gav udtryk for; at sagen var 
nærmest uforståelig. Biba Schwoon 
gjorde opmærksom på, at Ole H. 

. Anderens redegørelse drejer sig kun 
om en del af sagen. V A skal komme 
med en samlet redegørelse, som gør 
det muligt at forstå sagen. At salget 
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skal give nmligl-~ for at opføre et 
nyt beboerhus, er en forudsætning, 
som stadig g~lder. 

præcist skillelinien mellem Galge
bakkens vandrør og kommunens 
vandrør lå. Afdelingslederen sva
rede, at skillelinien er er helt præcist· 

Præsentation af oplæg til drifts- defineret ved første stophan~ i kry-
rammeaftale til brug for bekældrene. Inden stophanen er-det 
fremtidigt budget (pkt. 9 b) kommunen, som har ansvaret, også 
Afdelingslederen·kommenterede det økonomiske, ved reparationsar-
oplægget: Formålet med at præsen- ?ejd~r. Afdelingsledere~ ~befalede 
tere oplægget allerede på dette bebo- 1 øvngt, at mødet sagde Ja til aftalen. 

ermøde er at vise beboerne, hvilke Forslagetblev vedtaget med stort 
opgaver driften bruger sin tid på. Det · flertal. 

['1es f.eks. at 29% af tiden bruges til 
· renhold, hvilket primært er opryd

ning efter beboerne. Afdelingslede
ren og Biba Schwoon præciserede 
meget, at oplægget kun er et første 
oplæg, som ikke er ment som en 
aftale for det kommende budgetår. 
Først til næste års budgetbeboer
møde vil der kunne fremlægges en 
egentlig driftsaftale. Kirsten 
Lauritsen var tilfreds med at høre 
dette, rar i oplægget står der, at der 
mangler ressourcer; som næsten 

. svarer til en fuldtidsstilling. Anita 
Sørensen mente, at oplægget var alt 
for detaljeret til et beboermøde. Det · 
var mere relevant for en drøftelse 
mellem nævn og driften. · . 

•.. ..,..., 
' 
Godkendelse af aftale om ovenira
gelse af vedligeholdelsespligt for 
vandjonlledninger (pkt. 9 c) 
Der blev spurgt om det både drejede 
sig om det kolde og det varme vand, 
om aftalen indebærer, at det er 
kommunen, som skal betale for repa
rationer ved rørbrug, og om hvor 

Udskydelse af 
budgetbehandlingen: 
Pga. de mange punkter på dagsorde
nen var tidspunktet nu så fremskre
dent, at en budgetbehandling ikke 
kunne nås inden sluttidspunktet kl. 
22.30. Dirigenten forslog derfor, at: 
- Der indkaldes til et nyt beboermøde 
hurtigst muligt, dvs. med 14 dages 
varsel, for behandling af budgettet 

( og pensionistklubbens forslag 
vedr. udlån af beboerhuset). 
- VA kan udsende en 3. mdr. varsel 
om huslejestigning pr. 1: januar 2005 
på grundlag af det :fremlagte 

budgetforslag. Om nødvendigt, må 
V A efterfølgende justere for evt. 
ændringer af budget forslaget. 
- Forslag om en bygning til værkste
det bliver sidste punkt på aftenens 
møde.· 
Dirigentens forslag blev godkendt af 
beboermødet. 
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/Indkomne forslag om værksted 
og udlån (pkt. 10) 
Simon Jensen fremlagde først sit 
forslag: Det·går ud på, at der opføres 
en værkstedsbygning mellem køb
manden og Nesabygningen, dvs. på 
'vaskepladsen, hvor der nu står en 
skurvogn. Bygningen skal udføres i 
de samme billige materialer, som er 
brugt til købmandsbutikken. Endvi- . 
dere ligger det i forslaget, at udlåns
kontoret flyttes over i halvdelen af 
værkstedsbygningen, indtil det nye 
beboerhus med lokaler til udlåns-' 
kontoret står klar. Herved spares . 
lejeudgifterne til pavillonbygningen, 
hvor udlånet midlertidigt har til huse. 
Simon har hos et firma indhentet et 
tilbud på, hvad en sådan værksteds
bygning vil koste, og tilbudet er på 
400.000 kr. Der mangler udgifterne 
til malerarbejde, men frivillige bebo
ere har tilbudt at male, så det drejer 
sigkun om materialeudgifter på ca. 
6000 kr. Selv om der skulle mangle 
nogle andre ting, så er forslagets pris 
på 400.000 kr. opstillet på baggrund 
af et tilbud fra et firma. 

. Biba Schwoon gjorde opmærksom 
på, at forslaget var indleveret i sidste 
øjeblik, så nævnet havde ikke haft 
mulighed for at kommentere det i det 
udsendte materiale. Nævnet aner
kender behovet for et værksted, men 
der er for mange uafklarede spørgs
mål til, at der kan træffes en beslut
ning på dette møde: Forslag er kun 
en skitse, som skal bearbejdes grun
digere, så de faktiske udgifter til 

byggeriet kan f~ies inden en 
beslutning. Hvis værkstedsdelen skal 
tages ud af det eksisterende beboer
husprojekt, så skal dette også omar
bejdes. Endvidere er kommunens 
institutionsplaner ilcke besluttet, og 
derfor er hele situationen omkring 
Torvet uvis. Biba anbefalede, at 
beboermødet besluttede, at der skulle 
arbejdes videre med forslaget og 
med en understregning af behovet 
for et værksted. Beillly Klausen 
støttede, at der blev lavet en ordent- ("''i 
lig byggesagsbehandling, så det blev · 
sikret, at det bevilgede beløb faktisk 
kunne dække udgifterne. Elles risi
kerer man, at stå med en mangelfuld 
bygning, fordi der ikke var penge til 
isolering, installationer osv. 

Stig Larsen støttede Simons forslag 
og mente ikke, at der ville komme 
finansieringsproblemer, selv hvis det 
færdige hus skulle blive f.eks. 
100.000 kr. dyrere. V A har jo netop 
oplyst, at der er 145.000 kr. årligt til 
rådighed til optagelse af lån. Ruth 
Jakobsen var generelt betænkelig 
ved de mange udgiftskrævende øn-
sker, som der på Galgebakken: Be
boerhus, vaskeri, affaldsøer, inde
klima - samtidig med at huslejen 
stiger og stiger. Der mangler mulig
heder for, at beboerne kan overskue 
de mange ønsker og foretage en 
samlet prioritering, Vibeke Hansen 
svarede Ruth, at beboermødet er den 
øverste myndighed, og at det er her 
prioriteringerne skal ske. Men tin-
gene bliver ikke altid lagt sådan 

("", 
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frem. Der er bP:•"'1400.000 kr. på at 
projektere det .... J c beboerhus, selv 
om det ikke er vedtaget af beboer
mødet. 

Nina Vestergaard støttede, at der var 
behov for et værksted. KUI1I1e bebo
ermødet ikke vedtage forslaget prin
cipielt, og så må der arbejdes videre 
med det. Dirigenten gjorde opmærk
som på, at det ligger i situation, at 

Dirigent:. 
Anita Sørensen 

hvis forslaget vedtages, så skal der 
først udarbejdes et egentligt bygge
projekt. 

Ved afstemningen var der 30 
stemme for Simons forslag og 26 
stemmer imod. 
Som følge af beslutningen trak Niels 
Wilken sit forslag om indkøb af 
pavillonbygninger. 

31. november 2004 

Referent: 
StenHansen 

Konsekvensberegning 
Beslutnings-ved salg af institutioner: Realiseret Ændring 

grundlag 
budget2001 

Forventede besparelser: 

Nettokapitaludgifter 915.628 1.004.712 89.084 

Ejendomsskat 66.821 0 -66.821 

· Vandafgift 40.416 40.416 0 

Renovation 33.000 33.000 0 

Genbrugs- og storskraldsordning 7.354 7.354 0 

Forsikringer 6.800 6.800 0 

Fælles el 2.441 2.441 0 

Administrationsbidrag 50.232 50.232 0 

Dispositionsfond .4.248 4.248 0 

Renholdelse :48.273 35.000 -13.273 

Henlæggelser planlagt vedligeholr 22.077 22.077 0 

Besparelser i alt 1.197.290 1.206.280 8.990 

Mindre indtægt 

Husleje institutioner 1.233.456 1.233.456 0 

Driftsunderskud ved salg -36.166 -27.176 8.990 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: Ekstra 
Budgetbeboermøde 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

torsdag den 7. oktober 2004, kl. 19'1° i Beboerhuset 

Da det ikke kunne nås at behandle hele dagsordnen på budget-beboermødet den 21. september, 
blev det besluttet at indkalde til et ekstra beboermøde til behandling af de resterende punkter. 

Dagsorden: 
(sidetallene henviser til det tidligere udsendte materiale) 

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

5) Budget 2005 
a) Gennemgana 01 diskussion af budget 2005 (side 11-18). 

• Nævnets indstilling til budgettet (side 19) 
• Afdelingslederens kommentarer til budgettet (side 20-21) 

b) Indkomne forslag til budgettet 
• Forsla& fra Skrænt 3 om kratrydning ved skolestien (side 22) 
• Forslag fra Pensionistklubben om bevilling til klubbens arbejde (side 23) 

c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler- konto 119 

d) Antennebudget 2005 (side 24) 

e) Godkendelse af budget 2005 

6) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
• Forslag fra pensionistklubben om præcisering af udlinspraksis for beboerhus (side 3n. ) 

7) Eventuelt 

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. 

(Indkalde/sen er husstandsomdelt den 23.september 2004) 



Kort resume fra: 
Budgetbeboermødet 21. september 2004 
Der blev udleveret 68 stemmesedler til mødet, hvilket svarer til at ca. 5% af husstandene var 
repræsenteret. Endvidere deltog Ole H. Andersen fra VAs økonomiafdeling og Kim V anner, 
Galgebakkens gartner. Dirigent: Anita Sørensen. Meddirigent: Jytte Jørgensen. Referent: Sten 
Hansen. Stemmeudvalg: Simon Lak Jensen og Vibeke Hansen. 

Galgebakkens agendaplan (pkt.6) blev enstemmigt vedtaget efter spørgsmål og debat. 

Galgebakkens landskabsplan (pkt.7): Efter debat af landskabsplanen, blev følgende forslag fra 
Stig Larsen vedtaget med 38 stemmer for og 23 stemmer imod: "I det beboermødet anerkender det 
store arbejde med at udarbejde Galgebakkens landskabsplan, men da der mangler konsekvenser for: 
økonomi, kompetence og tidsplan, sender beboermødet forslaget tilbage for afklaring af ovenstå
ende og debat på Galgebakken, så det kan vedtages i november." 

Lys planen (pkt.8) blev vedtaget med 40 stemmer for og 4 imod. Pensionistklubbens forslag, at 
lyset holdes tændt omkring skt. Hans, blev vedtaget med 38 stemmer for. 

Orientering om Galgebakkens økonomiske situation på baggrund af institutionssalget m.m. 
(pkt.9a): Ole H. Andersen fra V As økonomiafdeling redegjorde for de driftsmæssige konsekvenser 

( af salget af institutionsbygningerne til kommunen. Her er situationen den, at de driftmæssige bespa
relser omtrentlig modsvarer de mindskede lejeindtægter, hvilket er i overensstemmelse med forud
sætningerne for salget (se konsekvensberegning næste side). Der blev efterlyst en redegørelse for 
provenuet på mindst 2 mio. kr. til byggeri af nye beboerlokaler til erstatning for de frasolgte, som 
også var en forudsætning for handlen. Denne sag er endnu ikke endeligt afsluttet, men Ole 
Andersen og andre orienterede om de komplicerede økonomiske forhold i forbindelse hermed. 

Præsentation af drifts-rammeaftale til brug for fremtidigt budget (pkt.9b ): Afdelingsleder Kaj 
Agnershøj præsenterede denne. Afdelingslederens og nævnet pointerede, at det fremlagte skal for
stås som en orientering til beboerne om de opgaver, som driften udfører. Først til budgetbeboermø
det næste efterår, hvor budgettet for år 2006 fastlægges, får drifts-rammen bindende karakter. 

Overdragelse af vedligeholdelsen af vandjordledninger til kommunen (pkt.9c) blev vedtaget. 

Udskydelse af budgetbehandlingen: Pga. de mange punkter på dagsordenen var tidspunktet nu så 
fremskredent, at en budgetbehandling ikke kunne nås inden sluttidspunktet kl. 22.30. Dirigenten 
forslog derfor, at: 
- Der indkaldes til et nyt beboermøde hurtigst muligt, dvs. med 14 dages varsel, for behandling af 

budgettet (og pensionistklubbens forslag vedr. udlån af beboerhuset). 
- V A kan udsende en 3. mdr. varsel om huslejestigning pr. 1. januar 2005 på grundlag af det frem

lagte budgetforslag. Om nødvendigt, må V A efterfølgende justere for evt. ændringer af budget
forslaget. 

- Forslag om en bygning til værkstedet bliver sidste punkt på aftenens møde. 
Dirigentens forslag blev godkendt af beboermødet. 

Simon Jensens forslag om nyt byggeri til værksted (pkt.l0a) blev vedtaget med 30 stemmer for 
og26 imod. 

25. september 2004. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær og referent. 

PS: Der bliver lavet et rigtigt referat fra mødet sammen med det elcstra budgetbeboermøde, som 
holdes 7. oktober. Referatet bliver bragt i et senere nummer af Galgebakke Posten. 

VEND-i> 



BEBOERMØDE AFHOLDT TORSDAG DEN 11. JUNI 

1. Poul Reynolds, nævnet, blev valgt til dirigent. 

2. Benny Klausen og Merethe Christensen blev valgt til stemmeudvalg. 

3. Dirigentens forslag til ændring af dagsorden blev vedtaget. 
!. 

4. Referatet af beboermødet den S. april 1987 blev godkendt. 

S. Valg til eksterne udvalg. 

Brugergruppen for Albertslund Varmeværk: Kaj Nielsen, Neder 4-3. 

VA's fritidsudvalg: Leif Nielsen, 6 stemmer. Leif Thomsen, 30 stemmer. 

ViiVA's redaktion: Anita Sørensen. 

Foreningssekretariatet: Else Sørensen. 

VA's uddannelsesudvalg: Kaj Nielsen. 

Ældreudvalget: Erna Nissen. 

Strukturudvalget: Bente Espersen. 

\____,, 6. Opsupplering a:f nævnet. 

Kaj Nielsen, Neder 4-3 og Henrik Aabye, Skrænt 6-1 blev valgt med 
akklamation. • 

7. Godkendelse a:f regler far beboerhuset. 

1) Principafstemning om der skal ansættes een person til sammen 
med beboerne at drive en beboercafe mv. 
For 38 Imod 3. ·vedtaget. 

2) Der skal under alle omstændighede~ være tale om et forsøg i et 
år. For 48 Imod nogle få; Vedtaget. 

3) Forslag fra beb0erhusgruppen vedr. styring af huset: 30 stemmer. 
Forslag fra Kult~rgruppen ~~~ Andelscafe: 14 stemmer. 

Beboerhusgruppens · farsla:g blev vedtaget. 

4) Særskilt afstemning om punkt i beboerhusgruppens forslag, nemlig 
at beboerhuset kan reserveres til private fester 6 månener i for
vejen. For 34 Imod 8; Vedtaget. 

5) Særskilt afstemning om punkt i beboerhusgruppens forslag, nemlig 
at private fester får 1. prioritet den 3. lørdag i hver måned. 
For 38 Imod 6. Vedtaget. 



NÆVN FORRETNINGSUDVALG 5 + NÆVN 

BEBOERHUSGRUPPE 
(åben for alle ) 

I ·r I 
ANDELS KUL TUF AFSPÆ PUB 

>--
CAFE NDING 

[)l\RT 

.EJ [M.FL.) 

Galgebakkens andelscafe:. 
Galgebakkens andelscafe er tæhkt sorn en fælles aktivitet som er baseret på medlemmer 
i andelsforeningen. Andelscafeen skal fungere sammen med andre aktiviteter ( de 
fritidsprægede aktiviteter, fester og møder m.m.) og en fordeling af tiden i huset 
bliver også fremover nødvendig, Dette betyder bl.a. også at spiritusbevillingen 
bliver knyttet til huset. Andelscafeen skal ikke fortrænge de andre aktiviteter, men 
primært sikre, at beboerhuset bliver brugt mest muligt hver dag. 
lønnet arbejdskraft. 
Det umiddelbare problen i forhold til de nuværende regler for beboerhusets brug 
er spørgsmålet om lønnet arbejdskraft. De gældende regler er lavet for at enkelt
personer ikke kan drive forretning i huset, der jo er fælles ejendom. Dette skal 
selvfølgelig ikke ændres. Andelscafeen bliver en fælles Galgebakkeaktivitet til 
glæde for alle beboere, helt på linie med butikken. Der satset på at cafeen skal 
løbe rundt på basis af omsætningen, dog således at der garanteres en fast medarbej
der 2o tiMers(løn. Et evt. overskud går til husets forskellige aktiviteter. 
Hvordan kommer vi i gang? 
Det er ikke ligetil at etablere en andelsforening. Der er mange ting, der skal 
overvejes og undersøges. Det synes derfor oplagt at starte med en forsøgsperiode, hvor 
grundlaget vurderes i praksis og strukturen i andelsforeningen tlteettelægges, 
Basiskraften skal være en lønnet medarbejder til at sikre den daglige funktion i an
delscafeen, Til at begynde med ansat 2o timer ugentl, Medarbejderens løn skal 
naturligvis være overenstkomstmæssig, I forsøgsperioden vil det nok være nødvendigt 
at skiftende beboere yder en frivillig og ulønnet indsats som bistand til den 
lønnede medarbejder. Man forsøger desuden at få kommunalt tilskud til en langtids
ledig, der kan tilknyttes andelscafeen. 
Andelsforeningen drives i øvrigt af en bestyrelse, som ansætter den faste medarbejder. 

Til beboermødets vedtagelse indstilles derfor: 
1. At Galgebakkens Andelscafe i princippet godkendes som en fællesaktivitet. 

2. At Udlånsreglerne for beboerhuset ændres således at brugerne af huset kan 
bestille huset 6 mdr. forud, og at private fester har 2.-prioritet i forhold 
til fællesaktiviteter. 

3. At andelscafeen drives med lønnet arbejdskraft betalt af brugerne, suppleret 
op til en 2o-timers løn. 

4. At den lønnede arbejdskraft ansættes af bestyrelsen for Andelscafeen og gerne 
må"" være beboere på Galgebakken. 

5. At Andelscafeen foreløbigt godkendes som en forsøgsordning for 1987 i hvilken 
periode et funktions-og vedtægtsgrundlag skal opstilles. 

\lonl;n h~l.-.,-,..-. li.,1~,,---C'~----~~-•-



~I Budgetbeboermøde 7 .10.21;J4 

Lovgrundlag for opkrævning af it- og antennebidrag: 

1) Vedr. antennebidrag 
Lov om.leje af almene boliger (LBK nr. 562 af 19.06.2001) 
Kapitel 11, Lejerens betaling til fællesantenner m.v. · 

§62 
Er ejendommen forsynet med eget fællesantenneanlæg til radio- og 
fjernsynsmodtagelse, eller har ejendommen programforsyning udefra, 
kan udlejeren forlange de nødvendige og rimelige udgifter til 
etablering og forbedring, jf. stk. 2, og drift heraf refunderet, herunder 
udgifter til administration. Udgifterne fordeles ligeligt på lejemålene i 
ejendommen. I ejendomme, hvor lejeren ·har individuelt valg af 
programudbud, skal den enkelte lejer dog kun betale for de 
programmer, lejeren har adgang til. Udgifterne kan ikke indeholdes i 
lejen. · 

Stk. 2. Udlejeren kan forlange, at lejeren godtgør de etablerings- og 
forbedringsudgifter, der med rimelighed er afholdt. Den del af 
udgiften, der dækkes af udbetaling fra Landsbyggefonden efter 
kapitel ?•i lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger 
m.v., medregnes ikke i etableringsudgiften. Udlejer kan forlange en 
passende forrentning og afskrivning af udgifterne. Lejeren kan dog 
forlange at betale beløbet kontant. 

Stk. 3. Lejerens bidrag til udgifter efter stk. 1 er pligtig pengeydelse i 
lejeforholdet, jf. § 90, stk. 1, nr. 1. 

Stk. 4. Efter lejerens anmodning skal beboerklagenævnte afgøre, om 
udlejeren har opkrævet større beløb end tilladt efter stk. 1. Har 
udlejeren efter nævnets afgørelse opkrævet større beløb 
end tilladt, kan lejeren forlange det for meget betalte tilbage. 
Finder nævnet, at udlejeren har gjort sig skyldig i grov tilsidesættelse 
af sine forpligtelser vedrørende administration af 
fællesantenneanlægget m.v., kan lejeren med yirkning for fremtiden 
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frigøre sig fr, )rpligtelsen til at modtage de programsignaler, som 
udlejeren foranstalter fordelt i ejendommen. 

Tillæg til 'vejledning om drift af almene boliger m.v. 
Side 18, afsnit om antennebudget og antennebidrag .. 

De omtalte udgifter kan.ikke indeholdes•i lejen. Kommunalbestyrelsen 
påser som led i sit til~yn med det almene byggeri, at udgifterne ikke 
er indeholdt i lejen. 

2) Vedr. IT-bidrag 
Lov om ændringer af lov om leje, lov om leje af almene 
boliger med flere love.· 
(Betaling for adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester). 
(LOV nr. 1219 af 27.12.2_003) 
§2 
I lov om leje af almene boliger, jf. lovbekendtgørelse osv., foretages 
følgende ændringer: 

3~ Overskriften til kapitel 11 affattes således: 
"Lejerens-betaling til fællesantenne og adgang til elektroniske 
kommunikationstjenester m.v." 

4. I §62 stk. 1, indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum: 
"Det samme gælder for ejendommens forsynng med adgang 
til elektroniske kommunikationstjenester m.v." 

5. I §62, stk. 4, 3. pkt., der bliver 4. pkt., indsættes 
. efter''programudbud": "eller elektroniske kommunikationstjenester'', 

og efter "programmer'' indsættes: "eller de elektroniske 
kommunikationstjenester''. 

6. I §62, stk. 4, 3. pkt., indsættes efter ''fællesantenneanlægget": 
"eller den fælles forsyning med adgang til elektroniske 
kommunikatiom~tjenester'', og efter "programsignaler'' indsættes: 
"eller den fælles adgang til elektroniske kommunikationstjenester". 

okt OL/ - GALGEBAKKEPOSTEN 
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Referat fra ekstra budgetbeboermøde '-~n 7. 
oktober 2004. 
På beboermødet den 21. september kwzne det ikke nås. at behandle selve 
budgetpunktet. Derfor blev det besluttet at indkalde til nyt beboermøde den 
7.oktober. På beboermødet den 7 oktober blev der omdelt et kort resume fra 
beboermødet den 21. september. Der blev udleveret 48 stemmesedler, hvilket 
svar-er til, at 24 husstande eller 3,4% qfsamtlige var repræsenteret. Endvi
dere deltog qfdelingsleder kaj Agnershøj og Ole H Andersen fra V As øko
nomiafdeling. Dirigent: Anita Sørensen. Med-dirigent: LeifNe'ergaard. Re-
ferent: Sten Hansen. Ste~optæller: Vibeke Hansen. · 

Budget 2005 (pkt.5) 

Gennemgang af budgettet (5a) 
Ole Andersen redegjorde for de væ
sentligste afvigelser i fht. budget 
2004: 
Nettokapitaludgifterne, dvs, udgif
terne til lån (konto 101-5): Der 
kommer en besparelse på 1.045 .000 
kr. De 900.000 kr. af besparelsen 

· skyldes, at der den 1/7.2005 kan 
foretages en omlægning af de nuvæ
rende lån. De efterfølgende år bliver 
besparelsen på 1,8 mio.kr. 
Henlæggelser til vedligehol
delse(konto 120) Besparelsen på 
900.000 kr. bruges til at øge henlæg- · 
gelserne. 
Ejendomsskatterne (konto 106) sti
ger, fordi de nu reguleres hvert år. 
Istandsættelse ved fraflytning (konto 
121) bliver forøget med 300.000 kr., 
fordi afdelingens udgifter stiger jo 
ældre lejlighederne bliver ogjo læn
gere fraflytterne har boet i dem. 

Afdelingsleder Kaj Agnershøj kom
menterede· de dele af budgettet, som 
vedrører driften: 
Renholdelse (konto 114) stiger med · 
knapt 400.000 kr: Stigningen skyldes 
overenskomstmæssige lønstigninger, 
og en planlagt omstrukturering på 
ejendomskontoret, som indebærer en 
30 timers stilling bliver opnormeret 
til en fuldtidsstilling. 
Almindelig vedligeholdelse (konto 
115) er meget lav på Galgebakken. 
Den er forøget lidt de senere år. 
Planlagt vedligeholdelse (konto 116) 
her kan udgifterne til gengæld sæn
kes tilsvarende. Fordelingen afved
ligeholdelsesudgifterne på de to 
kontoer diskuteres meget, så emnet 
kommer nok op igen. · 

Langtidsplanen 
Kaj Agnershøj orienterede om lang
tidsplanen: 
Langtidsplanen udarbejdes ved, at . 
man efter bedste skøn og evne for de 
kommende 16 år vurderer de for
skellige bygningsdeles behov for 
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vedligeholdelse • "de forventede 
udgifter hertiL 

De store vedligeholdelsesarbejder i 
det langtidsplanen er((tal og beløb 
henviser til de fremviste overheads)}: 
Renovering af betonfacader 
( 116.211 ). Der er udført undersøgel
ser, som viser, at betonfacaderne er 
under nedbrydning. Derfor et der 
afsat nogle ret store beløb (27,5 mio. 
kr.) til renovering med start i 2007. 

., Lette facader, maling af eternitpla
L1erne (116.212):" Her er også afsat et

stort beløb (22,Smio. kr.) til udven
dig vedligeholdelse. I dag udleveres 
maling fra ejendomskontoret til de 
beboere, som selv ønsker at male 
eternitfacaderne. Derfor er nogle· 

. hnse flot malede og velholdte, mens 
andre aldrig er blevet vedligeholdt. 
Men deter afdelingen; som står for 
udvendig vedligeholdelse, og mang
lende maling vil give en nedbryd
ning af _pladerne. Derfor er maling·af 
eternitfacaderne sat ind i langtids- · 
planen fra år 2008. 
Vådrum (116.422) Over en frreårig 
periode fra år 2009 er der planlagt 
renovering af badeværelser. Den · 

~lede udgift er sat til 94 mio. kr., 
'A,_inen renoveringen kan ske på mange 

niveauer. 
Vaskeri (116.5~6) udskiftning af 
vaskemaskiner er planlagt til 2017. 
Radiatorer og rør (116.564) der 
planlæges en udskiftning over :fire
årig periode fra år 2014: Vurderin
gen af udskiftningsbehovet er ·sket på 
grundlag af generelle oplysninger 

om levetiden og pga. hyppigheden 
for reparationer som følge af tærin
ger. Udgiften er på 18 mio. kr. 
Belysning på fællesareale-r(_ 116.602 ) 
Udskiftning af Albertslund-lamperne 
er sattil 2015 (1,15 mio. kr.). 
Køkkener (116.733) er af god kvali
tet, så de forventes at holde 10 år 
mere inden udskiftning (52miokr.) 
Hegn, pergolaer og espalierer 
(116831): Der er afsat 1,3 mio. i 
2009 og 2010 til udskiftninger. Det 
er dyrt at vedligeholde træ, og der er 
også en mulighed, ikke at erstatte . 
med nyt træværk. 
Stierne (116;844) Der er planlagt nyt 
slidlag på stierne 2008-2010( 4,8mio) 
I øvrigt er kommunen netop i gang 
med at lægge nyt slidlag på-Trippen
dalsstien samt på pladsen ved de 
hvide træer og på rullebakken. 
De fleste øvrige ting ilangtidsplanen 
er blot blevet pristalsreguleret i fht. 
tidligere år. 

Samlet set er det nogle meget store 
beløb, som skal bruges til vedlige
holdelse på Galgebakken i årene 
:fremover, og det ser ikke særligt 
godt ud med økonomien., for der 
mangler finansiering af et meget 
beløb. Kommunen, som er vores 
tilsynsmyndighed, kan også godt se, 
at økonomien er anstrengt og at 
henlæggelserne. er for små. VA har 
sendt en redegørelse til kommunen, 
hvori det bl.a. gøres opmærksom på, 
.at der har været meget store udgifter 
til nye tage gennem de første 30 år af 
Galgebakkens levetid, og huslejen 
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ligger på over 760 kr./m2 om året, så Spørgsmål og_d lt: 
den kan ikke tåle at stige ret meget Maling af eternrtfacaderne: 
mere. N~vnet, driften og VA arbej- Stig Larsen mente ikke, at der var 
der med at udforme en helhedsplan, belæg for, at eternitpladerne sk~l 
som skal bruges i forbindelse med en males af hensyn til vedligeholdelse~. 
ansøgning til Landsbyggefonden om Der ligger en ca. 8 år g~el C~wi
til tilskud til en del af den manglende rapport, hvori det fastslas at mahng 
finansiering. af eternitfacaderne kun har kosme-

• tisk betydning. Foreligger der en ny 
Nævnets kommentarer til rapport,_ som siger noget andet, eller 
budget 2005: er det kun baseret på fornemmelser, 
Jens Ellesøe Olsen redegjorde for når maling af eternitpladerne tages 
nævnets indstilling til budgettet: For med i langtidsplanen? Stig mente 1-,1. 
nævnet og økonomiudvalget har det · generelt, at langtidsplanen fokuse-
været væsentligt at prøve at red1;1cere rede for meget på de synlige ting, 
huslejestigningen. Men der har ikke som f.eks. maling af husene, mens 
været særlig mange muligheder, ~å fornyelsen de tekniske installationer 
budg~tforslaget er endt med en stig- bl.a. kloakkerne blev overset. 
ning på 3,8% på den ordinære drift, Kaj Agnershøj havde ikke kend-
og en ekstra stigning på 2,8%, som skab til rapporten, som Stig henviste 
følge af udgifterne til lån for etable- til. Men det er et problem, at eternit-
ring afIT netværket.1:-fen heldigvis · plader suger fugt, hvis de ~e b~iver 
er a conto v~ebetalmge!1 f~det 

O 
malet og vedligeholdt, og nar veJret 

med 18%, s~ den totale ~ti~g pa svinger skifter mellem frost og tø, 
girokortet bhver derfor ikke sa stor. kan fugtige eternitplader knække. 
Men der bliver en stigning. . Vedr. kloakkerne, så er vedligehol-

Jens gjorde endvidere opmærksom delsen af kloakker i terræn overdra-
på, at der vil komme en yder~gere get til kommunen. Stig mente ikke, 
stigning på ca. 265.000 kr., nar af- at riskoen for knækkede plader som 
falds~eine står ~ærdige og ~kal fi~ følge af fugtin~trængen var relevant, ~;. 
nansieres. Det vil formenthg ske i når det drejer sig om facadeplader 
begyndelsen af år 2005. Dette er soni på Galgebakken. 
noget, som er besluttet for længe Biba Schwoonsagde, at det var 
siden, men udgi:~en er ikke indeholdt rigtigt,_ at der ligger en g~el rap-
i budgettet, fordi byggere~skabet · port, sbm sagde, at etermtpladerne 
ikke forelå ved budgetlægnmgen. kunne sidde uden vedligeholdelse, 
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og at malingen som var foretaget kun 
havde æstetisk betydning. Men i dag 
er pladerne blevet ældre, og hvis de 
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skal holde godt/"'',rkke endnu, så 
bliver det mere wdvendigt at male 
dem. Når vedligeholdelse af eternit
pladerne og en lang række andre 
store arbejder er kommet med i 
langtidsplanen, skyldes det, at V A i . 
Jan Weichardts direktørtid beslut-

. tede, at langtidsplanerne i alle afde
linger skulle reyurderes, for at man 
så vidt muligt kunne få alle ting med. 
VA arbejder på at få afklaret pro
'blemstillingerne i forbindelse med 

;rieternitplader. F.eks. er det forskel på 
- ·· eternitplader med og uden asbest, og 

fabrikken garanterer muligvis ikke 
for nye plader, hvis de bliver malet. 
Alt dette skal selvfølgelig tages op til 
nærmere vurdering.inden der foreta
ges noget. Indtil videre kan beboerne 
fortsat hente maling og selv udføre 
malearbejdet. Nævnet arbejder i 
øvrigt på en ansøgning til Real Dania 
fonden, om støtte til udarbejdelse af 
en ny farveplan og maling af husene. 
Hvis vi rar fondsstøtte herfra, kan 
maling af eternitfacaderne tages ud 
af langtidsplanen. 

Vibeke Hansen spurte til maling 
af grå eternitplader de steder, hvor 
gamle malede plader er udskiftet. 

,,u{l Kaj Agnershøj svarede, at det er 
· aftalt, at pladerne inden opsætning 

skal males i den farve som huset. 
Når det flere steder ikke er sket, er 
det en fejl. 

V armebudgettet: 
Inger Wilken undrede sig over, at 
hendes a contobeløb er sat ned, fordi 
den passede fint sidste år. Vibeke 

Hansen spurgte, om det ikke var 
muligt, at lave individuelle bereg
ninger af a conto beløbet, som Nesa 
gør med elregningen. Ole Andersen 
. forklarede, hvordan V A opstiller 
varmebudgettet (side 24 i materia-:: 

· 1et): Varmebudgettet er ikke lavet ud 
fra tilfældige tal, eller tilpasset under 
hensyntagen til huslejebudgettet. 
V armeforbruget er baseret på de 
seneste 3 års gennemsnitsforbrug og 
priserne bliver oplyst af fjernvarme
værket. V A har ikke de samme edb
tekniske ressourcer som Nesa til at 
lave helt individuelle a contobereg
ninger for alle, og det ville blive dyrt 
i administrationsbidrag, hvis det 
skulle gøres. Men hvis nogle beboere 
mener, at a contobeløbet er tamt ved 
siden af i forhold til deres forbrugs
mønster, så skal de bare ringe til V A 
og få sat beløbet op eller ned. Det 
bliver så ændret på den næste op
krævning . 

Aage Nissen mente, at faktorerne, 
som anvendes til at kompensere for 
forskelle i boligerne, er lavet efter 
tilfældighedernes princip. Man går 
. ud fra et B5-hus og laver nogle totalt 
uoverskuelige kompensationer for 
ydervægge og tage, men ikke for . 
beliggenheden. Han har set varme
regninger fra to ens boliger med 
forskellig kompensationsfaktor. I 
stedet burde der lave beregningerne 
for hver enkelt hustype for sig. Kaj 
Agnershøj sagde, at beregningerne er 
lavet af et ingeniørfirma, Bakker 
Hansen og der tages også højde for 
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· beliggenheden. Beregningerne er i 
øvrigt vedtaget på et beboermøde. 
Men på baggrund af henvendelse fra 
nogle beboere, er han blevet op
mærksom på to ens boliger med 
forskellig kompensationsfaktor, og 
han har bedt ingeniørfirmaet om en. 
forklaring. 

· lndkomne•forsla il budgettet 

Andre spørgsmål til budgettet: 
Vedr. provenuet fra salg af de gamle 
beboerhuslokaler: Ole Andersen 
pointerede, at beløbet på 900.000 kr. 
som tilføres langtidsplanen stammer 
fra en kommende låneomlægning, og 
ikke fra salget af beboerlokalerne. 
Vedr. cif.faldsudgifterne.: Kaj 
Agnershøj oplyste, at stigningen 
alene skyldes generelle takststignin
ger. 
Vedr. rengøring på vaskeriet: På det 
gamle vaskeri stod ejendomsfunkti
onærerne for rengøringen. Til rengø- . 
ring på det nye vasken afsættes- der 
120.000 kr. til professionel rengø
ring. Udgiften dækkes ind af bespa
relser på vandforbruget o"a. Dette på 
baggrund af et øn*e fra vaskeriud
valget og nævnet om at opretholde 
en høj standard. De to timer, som 
ejendomsfunktionærerne har brugt 
på rengøring, anvendes i stedet til de 
egentlige driftsopgaver i forbindelse 
med renholdelse og vedligeholdelse. 

(pkt. 5b) 
- Forslag fra Skrænt 3 om 
kratrydning ved skolestien: 
Biba Schwoon indledte med, at det 
fremlægges som et selvstændigt . 
forslag, fordi det drejer sig om fjer
nelse af et stort krat, som markant vil 
ændre områdets udseende. Opgaven 
er så omfattende, at den skal udføres 
affolk udefra, og beløbet på 90.000 
kr. skal tages inden for det eksiste-
rende budget for de grønne områder. (~:., 
Inger Seerup fra Skrænt 3 fremlagde 
forslaget: Strædet vil gerne have 
krattet væk, fordi det er blevet så 
stort, at det skygger· i haverne alle-
rede ved femtiden, og krattet vokser 
hen ved en meter om året. Beboerne. 
vil gerne have, at krattet bliver er-
stattet med en lav hæk på ca. en me-
ter, evt. med bibeholdelse af enkelte 
træer. 

Poul Evald Hansen syntes, man 
skulle finde en billigere løsning, • 
f.eks. ved at udtynde hvQr det er 

· værst.' 90.000 kr. er mange penge for 
at forbedre udsigten for 10 huse. 
Benny Klausen svarede, at projektet 
også går ud på at erstatte krattet med_ 
en lavere hæk, så problemet ikke ~'-
kommer igen. Poul Evald brød sig 
ikke om, at klippede bøgehække 
kommer til at præge Galgebakkens 
fremtoning. Biba præciserede, at det 
kun er på strækningen ned til sko-
lestien, hvor der skal :ryddes, og dette 
foreslås også af hensyn til folk som 
færdes på stien, i det den er blevet 

22 
•. GALGEBAKKEPOSTEN 

.... 

-r 

meget mørk og r•,lilllllel. Beboerne 
har også ønsket en forbedring af · 
udsigten ved udtynding på volden, 
men dette er ikke med i forslaget, 
fordi beplantningen på voldene skal 
tages op samlet på et senere tids
punkt. Flere andre beboere støttede 
forslaget, fordi det vil gøre sko
lestien mere lys, og fordi store træer 
må vige, når de giver for meget 

. skygge ved husene. 

~Forslaget blev vedtaget med stort 
'\_Alertal. · • . 

- Forslag fra. pensionistklubben 
om bevilling til klubbens arbejde: 
Inger Wilken forklarede, at klubben 
har problemer med at opretholde sit 
aktivitetsniveau inden for det afsatte 
beløb på 9000 kr. Derfor vil de gerne 
have beløbet hævet til 10.000 kr. 
Dirigenten konstaterede, at der ikke 
var nogen indvendinger mod forsla
get, så det var vedtaget. 

Endvidere ønskede pensionist
klubben, at det bevilgede beløb ind
sættes på klubbens bankkonto, fordi 
klubben ikke har penge'til at lægge 
ud for udgifterne til turene. Man vil 
naturligvis aflevere et revideret regn-

,,~kab og udgiftsbilag. Også dette 
· 'forslag blev vedtaget uden indven-

. dinger. 

Fordeling afbeboeraktivitets:.. 
midlerne - konto 119 (pkt.5c) 
Jens Ellesøe Olsen fra nævnet gen-

. nemgik kontoen (note 11 ): Den 
samlede udgift er på 1,119 mio. kr., 
hvilket er næsten det samme som 

året før. Der er heller ikke de store 
ændringer i de enkelte poster. 

Aage Nissen og Vibeke Hansen 
spurgte om, hvorfor udgiften til drift 
af værksted og udlån stadig er på 
45.000 kr., når der ikke længere er 
noget værksted. Endvidere mente 
Vibeke Hansen, Hanne Geertsen og 
andre, at fraværet af værkstedet og 
det lille beboerhus burde mindske 
behovet for timer til afløsning. Der 
blev efterlyst en mere detaljeret op
gørelse over de forskellige poster. 

Jens svarede, at det er rigtigt, at 
det er lidt misvisende, når værkstedet 
stadig står anført under driftsudgif
ter, men i øvrigt kommer en stor del 
af driftsudgifterne ind igen for det 
beboerne betaler, som en indtægt 
Nævnet har bedt om nogle mere 
detaljerede opgørelser, men de er 
endnu ikke klar. Vedr. udgiften til 
afløsning mente LeifNeergaard, at 
ferie, fri-weekender o.lign. var en 
god forklaring på denne udgift. Af
delingslederen sagde, at det er aftalt 
med nævnet, forretningsudvalget og 
Henrik, at der bliver lavet en ram
meaftale for stillingen som aktivi
tetsmedarbejder, så det kan vises 
hvilke opgaver som udføres og hvor 
meget tid, der bruges· til dem. Gene
relt er opgaverne præget af meget 
planlægning, administration og 
skæve arbejdstider, som er en forud
sætning for at de mange arrange
menter kan fungere. 
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Antennebudgettet (pkt.5d) 
Ole H. Andersen fremlagde antenne
budgettet: Det nye antennebudget 
adskiller sig helt afgørende fra de 
tidligere ved, at låneudgifterne til det 
nye netværk nu indgår nu i antenne
budgettet .. Oprindeligt var det me
ningen, at største del af udgiften 
afholdes som en forbedringsleje på 
konto 125. Men lovgivningen er i 
mellemtiden ændret, så udgiften skal 
tages fra et særligt antenne- og IT
buciget Lovgivningen er sket for at 
forhindre, at der kan gives kunne 
gives boligsikring til IT-udgifter. IT 
.og antennebudgettet indeholder en 
basisbidrag, som alle beboere skal 
betale, fordi det vedrører selve boli
gens kvalitet og muligheder. Beta~ 
lingen for de variable udgifter af
hænger af, hvad man har tilmeldt sig 
til. I basisbidraget indgår finansie
ringsudgifterne på lidt over 1 mio. 
kr., eller 123 kr. om måneden pr. 
bolig. Dette svarer til det beløb, som 
tidligere skulle være forbedrings
husleje. Basisbidraget indeholder 
også udgifter til service, driftsudgif
ter og administration. Det samlede 

_ basisbidrag bliver på 186 kr. om 
måneden pr. bolig. 

Stig Larsen mente, at det er en 
fejl, at der_ ikke er afsat et beløb til 
henlæggelser til forbedringer på 
antennebudgettet. Ole Andersen 
svarede, at kommende udbygninger 
og forbedringer af anlægget skal 
finansieres ved lån. Stig svarede, at 
den nye-lovgivning om kommunika-

tionsbudgetter heh. .irt giver mulig
hed for at lave henlæggelser til for
bedringer af anlægget, og man· også 
gerne bruge henlæggelserne samme 
år. Afdelingslederen gjorde opmærk
som på, at der er afsat 45.000 kr. på 
langtidsbudgettet til forbedringer af 
anlægget. Lovgivninge:n er helt ny, · 
men han mente også, at henlæggelser 
til forbedringer skal stå på antenne
budgettet. 

Poul Evald Hansen ville gerne 
vide, om netværksprojektet er ende- /~:1 

gyldigt afleveret? Afdelingslederen 
svarede; at det afleveret på den 
måde, at det er afleveret med en 
mangelliste, men mangellisten er· 
ikke godkendt endnu. Så der er lavet 
afleveringsforretning, men projektet 
er endnu ikke endelig afleveret. -

Antennebudgettet blev vedtaget 

Det samlede budget 
Der lå ingen ændringsforslag til 
budgettet (bortset fra de I 000 kr. 
ekstra til pensionistklubben) og bud
gettet blev vedtaget. 

Indkomne forslag uden budget
konsekvenser (pkt.6) 
Forslag fra pensionistklubben om ~
præcisering af udlånspraksis for 
beboerhuset: 
Inger Wilken forklarede, at pensio
nistklubben for mange gange - ca. 
hver sjette eller syvende gang - har 
været ude for, at beboerhuset var 
udlånt til børnefødselsdage og lig
nende, når de skulle holde deres 
torsdagsmøder. Derfor vil pensio-
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Eventuelt (pkt.13) nistklubben gerr ·· ··· · ave præciseret, at 
det stadig er sådan, at Galgebakke
aktiviteter går forud for private ar
rangementer. Jens Ellesøe Olsen fra 
nævnet bekræftede at i følge et 
gammelt referat, besluttede beboer
mødet i 1987, at private fester har 2. 
prioritet i forhold til fælles aktivite
ter. 
. Dirigenten opsummerede: Der 
nogle regler, som siger, at pensio
nistklubben som fællesaktivitet har 

ir'). prioritet. Da der ikke, er forslag 
_··- om andre regler, må det blot præci

seres atteglerne skal overholdes. 

Birthe Y. Nielsen fra nævnet oriente
rede om kommunens igangværende 
drøftelser om institutioners fremtid. 
Der er en risiko for, at kommunen vil 
lukke børneinstitutionerne på _Galge
bakken. Nævnet synes, at vi som 
beboere skal holde fast i, at der sta
dig skal være børneinstitutioner på 
Galgebakken og at ungdomsklubben 
ikke bør vokse så meget, at den 
kommer til helt at dominere området. 

-Dirigent: Anita Sørensen 

31 oktober 2004 

·Referent: Sten Hansen 

. HUSLEJESTIGNINGER 
HOLDT 

KUNSTIGT NEDE-

På budgetbeboermødet blev der 
vedtaget et budget, hvor husleje
stigningen blev camufleret ved at 
nedsætte a contobeløbet for 
varmebidraget. 
Hvis man ringer til NEVE, siger man 
der, at næste års varmeregning vil 
stige med mindst 9 %, forudsat 
oliepriserne holder sig nogenlunde i 
ro. 
For at forhindre-store· efterregn in-. 
ger i varmebidraget kan det derfor 
anbefales, at man bibeholder det 
nuværende a contobeløb; det kan 
gøres ved at ringe til V.A. 

!IIUJM 'kldkw. 
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