Regeringen
vil gerne ødelægge den almene sektor og dens beboerdemokrati.
Allerede eksisterende bo/igomrAder, skabt af og for folk med
almindelige indkomster, skal kunne splittes op i ejer- og
/ejerboliger. Forsøgs/oven blev vedtaget for 2005- 07 i
samarbejde med Dansk Folkeparti.

Nej til færre almene boliger
Mange kommuner har advaret om, at det kan have negative sociale konsekvenser
og føre til en øget opsplitning og ghettoisering på boligmarkedet.
Frygten er, at de mest attraktive boligomr~der bliver solgt som ejerboliger, mens
der sker en stadig større koncentration af sociale og etniske problemer i de
resterende boligområder.
Især i området omkring København er boligmarkedet presset med meget høje
priser, og det er næsten umuligt for familier med almindelige indkomster at købe
en bolig.
Samtidig melder alle almene boligorganisationer om lange ventelister. Alene i VA
står ca. 3000 og venter p~ et boligtilbud.
Familier med almindelige indkomster vil f~ endnu vanskeligere ved at få en bolig,
hvis der bliver færre lejeboliger. Tværtimod er der brug for flere lejeboliger til en
rimelig pris.

Erfaringer med salg
Der er allerede gjort erfaringer med salg af lejeboliger, både i Danmark og
i udlandet.
I 1990'erne solgte Københavns Kommune af økonomiske årsager næsten
20.000 kommunale udlejningsboliger.
Konsekvensen blev en stærk forringelse af den sociale anvisning
sammenlignet med andre kommuner. I København kan en enlig med børn
ikke regne med at få anvist en bolig, men vil ofte blive indkvarteret på
hotel.
Udenlandske erfaringer fra f.eks. England viser ligeledes, at salg ikke er
en farbar vej til bekæmpelse af ghettoer. De bedste boliger bliver solgt
fra, de dårligste bliver tilbage og må alene løse de boligsociale opgaver.
Læs mere om de boligsociale konsekvenser ved salg på www.bl.dk og
www.sfi.dk.
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Materiale til:

Regnskabs-beboermøde
med nævnsvalg, valg til beboerhusets forretningsudvalg, m.m.
torsdag den 20. april 2006, kl. 1930 i Beboerhuset.

Forslag til dagsorden
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af fon-etningsorden, dagsorden og tidsrammer for mødet
5) Godkendelse afreferat fra budgetbeboermødet 19/9.05 (se GB Posten nr. 304 nov. 05)

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 2005
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2005
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene
c) Afstemning om regnskab 2005
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) Valg af intern revisor
11) Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe
12) Behandling af indkomne forslag
13) V As kommende generalforsamling den 31. maj 2006
14) Evt.

Det omdelte materiale er en forenklet udgave af afdelingens årsregnskab.
Det fulde regnskab kan afhentes på 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 VA), ægtefæller og hermed ligestillede.
(Mødemateriale og dagsorden er husstandsomdelt tirsdag den I I. april)
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Resultatopgørelse 2005
Budget

Kr. i alt
Regnskab

12.503.000

12.626.705

4.418.000
2.442.000
1.641.000
707.000

3.910.041
2.648.173
1.569.417
527.332

1.730.000
135.000
511.000
11.584.000

1.717.254
134.442
525.044
11.031.703

4.340.000
210.000

4.644.235
231.414

7.727.000
-7.727.000
530.000
-530.000
503.000
1.199.000
6.252.000

7.041.413
-7.041.413
594.414
-594.414
852.018
1.252.616
6.980.283

8.975.000

8.975.000

39.314.000

39.613.691

Udgifter
Nettokapitaludgifter
Offentlige og andre faste udgifter:
Ejendomsskatter
Vand- og vandafledningsafgifter
Renovation
Afdelingens energiforbrug:
Bidrag til selskabet:
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfond
Øvrige faste udgifter
Offentlige og andre faste udgifter i alt
Variable udgifter:
Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeholdelse og
fornyelse
Dækket af henlæggelser
Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)
Dækket af henlæggelser
[:-særlige aktiviteter
Diverse udgifter
Variable udgifter i alt

Henlæggelser i alt
Samlede ordinære udgifter i alt
Ekstraordinære udgifter
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder,
bygningsskader og ombygning:
Tab ved lejeledighed og fraflytning
Dækket af tidligere henlæggelser
Andre ekstraordinære udgifter
Ekstraordinære udgifter i alt

7.795.000
175.000
-175.000
45.000
7.840.000

IUd9 ifter i alt

47.154.000

1

c;o,

7.959.714
528.969-452.272
325.232
8.361.643
47.975.3341
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Påtegninger
Administrationen har påtegnet regnskabet således:
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet
der gøres opmærksom på følgende forhold:
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og tab ved lejeledighed og fraflytning er pr.
31.12. 2005 nedbragt til henholdsvis 221.099 kr. og O kr., hvilket er utilstrækkeligt.
Henlæggelserne bør bygges op således at henlæggelser til istandsættelse svarer til ca. 1 års
forbrug og henlæggelser til imødegåelse af tab ved lejeledighed og fraflytning svarer til 80% af
udestående.
Der er aktiveret afholdte udgifter til udbedring af konstaterede skimmelsvampskader på
1.596.411 kr. Udgiften vil blive søgt dækket af tilskud fra Landsbyggefonden i henhold til nye
regler i almenboliglovgivningen. Opnås der ikke tilskud, vil arbejderne blive udgiftsført over en
3-5 årig periode startende i 2007.
Der er efter anmodning fremsendt langtidsplan og notat med en redegørelse for afdelingens
økonomiske situation til Albertslund Kommune. Langtidsplanen, der indgår i budget 2006,
viser, at der i perioden 2006 til 2021 skal udføres arbejder til vedligeholdelse og fornyelser,
renovering, genopretning og forbedringer for 356 mio. kr.
Af disse arbejder påregnes 136 mio. kr. finansieres af afdelingens henlæggelser og de
resterende 220 mio. kr. ved optagelse af lån som led i en helhedsorienteret løsning med
Landsbyggefondens deltagelse.
Planen er endnu ikke drøftet med de relevante myndigheder eller forelagt afdelingen. Der er
iværksat tekniske undersøgelser med henblik på afdækning af skadernes omfang. Der kan
derfor komme væsentlige ændringer til planen af både teknisk og økonomisk karakter.

(

Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2005 afdelingens tilgodehavende hos
boligorganisationen. Dette skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er
finansieret ved lån af egne midler. Der optages lån på 3,3 mio. kr. i 2006 til finansiering af
affaldsøer.
Albertslund, den 23. marts 2006
Teit Svanholm
direktør
Revisionen af regnskabet er udført i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt danske revisionsstandarder. Revisionen har givet anledning til følgende forbehold:
En væsentlig del af planlagte vedligeholdelsesarbejder i perioden 2006 til 2021 forventes
lånefinansieret samt finansieret ved tilskud. Da afdelingen endnu ikke har modtaget tilsagn om
finansieringsstøtte har vi under hensyntagen til afdelingens vedligeholdelsesstand vurderet, at
henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser ikke er tilstrækkelige til
opretholdelse af en forsvarlig vedligeholdelse, hvorfor vi tager forbehold for manglende
henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.

Dette er en forenklet udgave af afdelingens officielle regnskab for 2005. Beboere som gerne
vil have det fulde regnskab kan få dette udleveret på afdelingens ejendomskontor.
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Fordeling af udgifter

17%,

El Nettokapitaludgifter. ·

li Offentlige og andre
faste udgifter i alt

0%,

rn Variable udgifter i
alt
III Henlæggelser i alt

19%

!

III Ekstraordinære
udgifter i alt

•• Årets underskud
Kommentarer til årsregnskab 2005
Resultatet for 2005 udgør et underskud på kr. 142.564. Underskuddet er overført til tidligere opsamlet
underskud (kt. 407). Efter budgetmæssig afvikling af underskud kr. 44.550 udgør det opsamlede underskud kr. 435.518.
Årets resultat dækker over negative afvigelser på flere poster i budgettet, som i vid udstrækning er
dækket af lavere udgift til ejendomskatter samt tilbageførte henlæggelser til 5 års eftersyn.
Der er aktiveret afholdte udgifter til skimmelsvampsag på kr. 1.596.411, som vil søges dækkes af tilskud
fra Landsbyggefonden. Opnås der ikke tilskud hertil, vil udgiften blive afskrevet over en 3-5 årig periode
startende i 2007.
Året har endvidere været præget af stort forbrug på kontiene vedrørende fraflytninger: Istandsætning ved
fraflytning samt tab ved fraflytninger.
Der er derfor behov for at øge henlæggelse til istandsætning ved fraflytning samt henlæggelse til
imødegåelse af tab ved fraflytning i næste budget.
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Konto 114

Renholdelse
I beløbet indgår moms af eget tømrerarbejde med 78.000 kr., som afdelingen er blevet
pålagt at betale sammen med efterbetaling for tidligere år, som er udgiftsført kt. 134.
Der har været et merforbrug på drift af ejendomskontor til kopiering, print, scanning,
fax, IT-udgifter ved ændring af ejendomskontor, mobiltelefoni og køb af småværktøj.

Konto 115

Almindelig vedligeholdelse
Der er en mindre overskridelse på ca. 20.000 kr.

Konto 116

Konto 117

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser
Der er ikke udført budgetteret reparationer af fundamenter og støttemure, da det
indgår i forventet helhedsplan.
Der er merforbrug på reparation og maling af døre og vinduer, da der var udskudt
arbejde fra 2004.
Der er merforbrug på WS på grund af rensning og reparation af afløb samt lukning af
åbentstående kloak.
Der er merudgifter til udvidelse af parkbelysning på P-pladser i forbindelse med
etablering af affaldsøer og renovering af P-pladser.
Istandsættelse ved fraflytning
Der er anvendt knapt 600.000 kr. til istandsættelse ved fraflytning. Forbruget dækkes af
henlæggelser konto 402. Der skal i gennemsnit være henlagt til 1 års forbrug. Der har
igennem de sidste år været stigende udgifter til istandsætning ved fraflytning, hvorfor
det er nødvendigt at hæve det årlige henlæggelsesbeløb i næste budget.

Konto 118

Konto 119

Særlige aktiviteter
Der er overført forbrug af el og vand til konto 118 så den reelle udgift ved vaskeri
fremgår af noten. Der er et underskud på den løbende drift af vaskeri med ca. 43.000
kr.
Drift af møde- og selskabslokaler udviser et underskud på 376.000 kr. efter afholdelse af
forbrugsudgifter.
Diverse udgifter
Diverse udgifter omfatter kontingent til BL samt udgifter til nævns- og beboeraktiviteter.
Udgifterne balancerer stort set med budgettet på 1.200.000 kr.

Konto 126

Afskrivninger
Der har været et overforbrug på ca. 200.000 kr. på trinetter primært som følge af
stigning i indkøb og opsætningsudgifter.

Konto 129/130 Tab ved lejeledighed og fraflytning
Der har været et tab på 529.000 kr. mod budgetteret 175.000 kr. Henlæggelserne til
imødegåelse af tab har derfor ikke været tilstrækkelige til at dække udgifterne, hvorfor
77.000 kr. er udgiftsført. Samtidig er saldoen på kontoen til imødegåelse af tab
nedbragt til nul. Der er stærkt behov for at henlægge til imødegåelse af tab ved
fraflytning, da udestående tilgodehavende udgør 866.000 kr.
Konto 131/202 Renter
Der er tilskrevet rente af tilgodehavende hos Foreningen med 3% som budgetteret.
Det er normalt vanskeligt at budgettere renteindtægten præcist da den afhænger af
likviditetsudviklingen over år. Der er derfor opnået en mindre renteindtægt end
budgetteret.
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Indkomne forslag:
Forslag til råderet på Galgebakken
Der er kommet nye regler om råderet. I den forbindelse skal der udarbejdes særlige regler for de
enkelte boligenheder.
Jeg foreslår følgende:
Beboere kan beslutte at få malet/male trappetræ og gelænder hvidt (kan evt. specificeres).
Trappetrin skal af hensyn til stort slid enten være lakerede eller oliebehandlede på slidfladerne.
Arbejdet skal som alt andet udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
Baggrunden for forslaget er selvfølgelig, at jeg mener det er meget smukkere løsning end det meget
slidte og gulnede træværk, der ses i de fleste lejligheder. Det vil give lys og luft og et helt
ændret/mere moderne udtryk i boligen.
Med venlig hilsen
JonnaHauge
Galgebakken Over 9-1

Forslag til regnskabsbeboermøde 20. april 2006
Som et af redskaberne til at sikre at huslejen ikke løber løbsk på Galgebakken de kommende år
stilles der krav til VA om at levere følgende:
Det nuværende kontobaserede budget og regnskab suppleres med:
•

Regnskab og budget opstillet som profitcenterregnskab for: Beboerudlånet, Spisehuse og
udlejning af beboerhuset i øvrigt (i alt 3 stk.) og for vaskeriet.

•

Aktivitetsbaseret regnskab og budget for driftsmedarbejdernes opgaver. 100% af
driftsmedarbejdernes tid inkl. ledelsestid skal være omfattet af de opstillede aktiviteter, og
skal opdeles i mindst 8 delområder, fx pasning af grønne områder, renovation/genbrugsgård.

Ovenstående skal senest fremlægges som budget i forbindelse med budgetbeboermøde for budget
2007, så det kan danne grundlag for en informeret beslutningsproces på mødet.
Med venlig hilsen
Vibeke Ledertoug
Over 9-2A

Status for beboerdemokratiet på Galgebakken
Der ønskes en diskussion af, hvordan nævn og beboermøder i videst muligt omfang bliver
repræsentative for beboerne som helhed.
Erik Holstein
Torv 9-7A

2

I samme periode samlede beboerne sig imod det, vi kaldte regeringens tyveri af beboernes penge fra Landsbyggefonden. VA organiserede sammen med AB en underskriftsindsamling, som var åben for hele landet, selv
om Boligselskabernes Landsforening mod forventning ikke ville stå for den. VA indsamlede mere end 2000
underskrifter. Det er vores opfattelse, at protesten fik indflydelse på de afsluttende forligs-forhandlinger, hvis
resultat blev knap så skrapt som først ønsket af regeringen.
Lovgivning om fri råderet blev vedtaget midt i det arbejde, VA havde igangsat for at nå frem til netop fri råderet i boligforeningen. Galgebakken er i gang med at justere råderetskatalog og forberede forslag til udendørs
bestemmelser koordineret med husreglementet, der ligeledes skal justeres sammen med husdyrreglementet.
Helhedsplan og Galgebakkens økonomi
Der er som bekendt leveret en økonomisk redegørelse for Galgebakkens økonomi til Albertslund kommune,
hvoraf det fremgår, at Galgebakken ikke vil kunne finansiere alle de nødvendige renoveringsprojekter af egne
henlagte midler.
Planen er at indsende ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering på grundlag af tekniske undersøgelser, som dels er gennemført (den brune beton), dels gennemføres for øjeblikket inde i husene ved ingeniørfirmaet NIRAS og arkitektfirmaet Nova 5. Der undersøges bredt for tekniske problemer i bl.a. badeværelser med
fugtproblemer og de lette vægges isoleringsniveau. Og der er lagt op til, at de samme firmaer vil kunne stå for
forslag til badeværelsesrenovering, når de har gennemført undersøgelserne.
Der forberedes desuden ansøgning om andel i en pulje på 200 mio. kr. til nedsættelse af høje huslejer med
frist til juni.
Bygge- og renoveringssagerne
Bolignettet på Galgebakken var endelig kommet til at fungere, men mulighederne for at udvikle bolignettet efter
planerne var ikke gode nok. Derfor søgte Nævn og Netforening i samarbejde med Driften en anden udbyder. På
et beboermøde i sommeren 2005 blev det vedtaget at overgå til ComX som udbyder, og i slutningen af 2005 blev
overgangen gennemført.
En konflikt mellem ComX og bl.a. Viasat gav imidlertid vanskeligheder i forhold til planen om, at ComX skulle
have stået for al leverance og opkrævning, så VA centralt og lokalt kunne frigøres for forpligtelser. Der er nu
forhandlet en løsning, der inddrager firmaet NTVC, og omfatter direkte aftaler med Viasat m.fl. om levering af
deres kanaler.
TV-kvaliteten er på plads bortset fra småting, internettet fungerer uden problemer, men det kontraktligt købte
intranet er endnu ikke åbnet. Der forhandles for øjeblikket om en løsning, som ikke vil indebære sikkerhedsproblemer.
Telefon-kvaliteten har derimod længe ikke været i orden. Skratten, ekko og udfald har været til stor irritation for
brugerne. ComX har netop redegjort for den fejlsøgning og udbedring, de har foretaget og mener, at problemerne
er løst. Vi har opfordret brugerne til at melde om evt. kvalitetsproblemer.
Affalds-ø-byggeriet blev afleveret efter en alt for langstrakt byggeproces med mange fejl og mangel på tilstrækkeligt skarpt tilsyn fra rådgiveren. Efter Nævnets opfattelse kunne VA som bygherrerepræsentant have afhjulpet
nogle af problemerne ved at gribe ind, straks når det blev klart, at rådgivertilsynet ikke var på mærkerne, et
synspunkt, som vi havde med på det omtalte evalueringsmøde.
Efter at beboerne har taget affalds-øerne i brug, er vores affaldstal forbedret markant, som det vil fremgå af Det
grønne regnskab fra VA.
Som planlagt blev P-plads-renoveringen sat i gang, $ affalds-ø-byggeriet var afleveret. På P-plads A er der
gjort forsøg med en grovere grusblanding, og det ser ud til, at den bedre er i stand til at tage imod mængden af
vand efter kraftigt snefald.
Institutionssalgets økonomiske eftervirkninger er først nu ved at være klarlagt, så der kan tages stilling til,
hvordan vi kommer videre med planlægning af manglende værksted, udlån og mindre beboerlokale.
Legepladserne ved Over og i Vester ved Grønningen er renoveret efter 5-års-gennemgangen.
I den kommende periode vil legepladsudvalget fortsætte arbejdet med renovering af eksisterende legepladser og
udvikling af nye i takt med de økonomiske muligheder.

De fire "gamle" sager er blevet til to:
Efter afslutning af radiator- og pumpe-problemerne i forbindelse med varmesagens 5-års-gennemgang har vi
arbejdet med afslutning af dels ateliervinduessagen, dels med ansvarsplacering i forbindelse med skimmelsvampesagen i Over som resultat af sivende vand fra et defekt fjernvarmerør. Kommunen har i slutningen af
2005 afvist at deltage i dækningen af omkostningerne. Nævn, Drift og VA liar siden samarbejdet om - med advokathjælp - at vurdere, om forløbet af sagen rummer stof nok til anlæggelse af en retssag.

Opstillingsliste til nævnsvalg 2005-06 på beboermøde 20.04.06
Forslag om valg af 7 nævnsmedlemmer og 4 suppleanter
Fra det nuværende nævn genopstiller:
Jytte Jørgensen, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder
og Biba Schwoon.
Som suppleanter genopstiller: Erik Halstein og LeifNeergaard og nyopstiller: Niels Keller og Lars
Messell.

ARBEJDSGRUNDLAG FOR NÆVNSARBEJDET I 2005-06:
01

02
03

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

18

19

20

Forberedelse af ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til
renoveringer efter afslutning af tekniske undersøgelser
Planlægning af renoveringsprojekter
Videre arbejde med eftervirkningerne af institutionssalg og
mulighederne for at få værksted, udlån og lille beboerlokale
Fondsansøgninger (beboerhus, vaskeriudsmykning m.m.)
Galgebakkens fremtidige økonomi set i relation til forslag fra VA
om muligheder for øgede henlæggelser
Videre arbejde med at skaffe midler til udbedring af ateliervinduer
Legepladser
Fremtidsplaner for Galgebakkens bolignet
Nedsættelse af IT-udvalg
Råderetskatalogjusteres efter ny lovgivning og koordineres med
hus- og husdyrreglement, landskabs- og plejeplan
Udarbejdelse af manglende vejledninger og anvisninger på
godkendte forbedringsarbejder
Registrering af boliger samt overgangsordninger til fri råderet
Fortsættelse af projekt "Hængende haver"
Fortsat forsøg på at kunne oprette kunstfond
Møde om budget-sammensætning med baggrundsoplysninger
Færdiggørelse af P-plads-skiltning for små trailere
Udvikling af samarbejdet mellem Drift og Nævn og beboerne til
fordel for bebyggelsens kvalitetsniveau - med et altid vågent øje
for forbedringer
Deltagelse i arbejdet i VA i bred forstand, herunder
deltagelse i arbejdet med den administrative sammenlægning
med AB og Tranemosegaard, Brøndby, hvis forslaget bliver vedtaget
Deltagelse i den boligpolitiske debat og arbejdet for at skaffe flere
penge til Landsbyggefonden samt evt. ændring af lovgivning og
økonomiske betingelser for den almene boligsektor
Ad hoc

Årsregnskab 2005
for
Galgebakkens Pub
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Resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2005
Varesalg
Varekøb
Varelager primo
Varelager ultimo
Varelager ændring
Vareforbrug
Brutto fortjeneste

2004 2003
T.kr.

T.kr.

169.115,40

174

160

-149.755,86

158

146

19.359,54

16

14
6

-151.283,59
-9.331,47
-10.859,20
1.527,73
Note 1

Udgifter til:
Fester m.m.

-7.956,59

12

Positive kasse diff.
Negative kasse diff.
Kassediff i alt

1.593,50
-2.537,50
-944,00

-2

Administration
Lokale
Kontor omkostninger
Regnskab
I alt

-1.012,50
-1.322,67
-4.000,00
-6.335, 17

8

12

-15.235,76

23

18

4.123,78

-7

-4

73,11

0

0

4.196,89

-7

-4

Omkostninger i alt
Resultat før renter
Renteindtægter
Renteud9ifter
Renter
Ordinær drift
Ekstraordinære poster
Årets resultat

73, 11
0,00
73,11

1

35,00

4.231,89

-8

side 3 af 5

-3

Note 1
Brutto fortjeneste
fordelt på varegrupper
Køb Øl og vand
Salg Øl og vand
Varelager primo
Varelager ultimo
Øl og vand
Køb Vin og spiritus
Salg Vin og spiritus
Varelager primo
Varelager ultimo
Vin og spiritus
Køb Cigaretter
Salg Cigaretter
Varelager primo
Varelager ultimo
Cigaretter
Køb madvarer middage
Salg middage
Andre varekøb
Diverse salg
Total

19.359,54

Brutto
fortjeneste
i procent
-48.802,23
62.102,60

3.536,80
5.932,80

13.300,37
2.396,00
15.696,37

-17.095,36
21.848,00
5.170,67
4.062,40

4.752,64
-1.108,27
3.644,37

-2.748,00
2.632,00
624,00
864,00

32,2%

21,3 %

-116,00
240,00
124,00

4,5%

-77.984,00
79.784,00

1.800,00

2,3%

-4.654,00
2.748,80

-1.905,20

-40,9 %

19.359,54

side 5 af 5

Økonomisk beretning for årene 1997 - 2005:
Større forbedringer og renoveringer:
1997 - 98
1996 - 98
2004
2004
2005

Tagrenovering
Varmeanlæg
Vaskeri
Bo lignet
Affalds-øer

Andre initiativer:
2001
Ansøgning om støtte i LBF
primært til badeværelser og
køkkener
Planlægning af ny ansøgning,
2005
som vil blive på
nu med tillæg af facaderenovering
2006
Ansøgning om midler til
huslejenedsættelse

111 mio.kr.
36 mio.kr.
2 mio.kr.
13 mio.kr.
godt 3 mio.kr.

67 mio.kr.

ca. 200 mio.kr.

Hvad er huslejen steget med i perioden 1999 - 2005: ca. 3,4% i gennemsnit pr. år
Den gennemsnitlige leje pr. kvadratmeter:
1999
kr.628
2000
kr.655
2001
kr.682
2002
kr.697
2003
kr.715
2004
kr.731
2005
kr.757

I perioden er huslejen steget med 7.7 mio.kr., mens udgifterne er steget med 9.8 mio.kr., idet der er
besparelser på låneydelser, tab på og istandsættelse ved fraflytning samt korrektioner.
Stigningen fordeler sig således:
- øgede henlæggelser til vedligeholdelse
3.600.000 kr.
- øget renholdelse
1.800.000 kr.
- stigning i låneydelser, byggeskader
1.800.000 kr.
- stigning i ejendomsskatter
850.000 kr.
- stigning diverse poster
400.000 kr.
- stigning i vandafgift/forbrug
350.000 kr.
- øget bidrag til foreningen
300.000 kr.
- øgede udgifter til beboerlokaler (netto)
250.000 kr.
- stigning i afskrivning på forbedringsarbejder
250.000 kr.
- stigning i el-afgifter
100.000 kr.
- stigning i forsikringer
100.000 kr.
Opsparing til kommende års vedligeholde/se:
1999
4. 75 mio.kr.
2006
8.95 mio.kr.

Stigning:
90%
Gennemsnitlig stigning: 15%

Vridsløselille Andelsboligforening

Årsregnskab 2005
Periode: 01.01. - 31.12

Afdeling 9 - Galgebakken
Boligorganisation:

Afdeling:

Tilsynsførende kommune:

LBF organisationsnr.: 0165
Vridsløselille Andelsboligforening
Vognporten 2, 2620 Albertslund
Tlf./fax: 4364 9301/4364 5201
E-mail:
sekretariat@va-bolig.dk
CVR-nr.: 65167328

LBF afdellngsnr.:
0900
Afdeling 9 - Galgebakken
Galgebakken Torv, 2620 Albertslund
Tlf./fax: 4364 9301/4364 5201
E-mail:
sekretariat@va-bolig.dk
P-nr.:
1.003.159.045

Kommunenr.:
165
Albertslund Kommune
Rådhuset, 2620 Albertslund
Tlf./fax: 4368 6868/4368 692E
E-mail:
albertslund@albertslund.dk

Lejemål:
Almene familieboliger
Egen anvendelse af D-huse
Almene ældreboliger
Boliooolysninger i alt
Boliger fordelt på antal rum:

Bruttoetageareal
i alt m2
60.529
94

1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum

Heraf:
Plejeboliger
(ældreboliger med tilknyttet
serviceareal)
Enkeltværelser
(uden selvstændigt køkken)
Bofællesskaber
(individuelt/kollektivt)
Erhvervslejemål
Institutioner
Garaoer/caroorte
Leiemålsoplysninger i alt

Matrikel nr.:
9 O m.fl. Herstedvester b

enheder
1
1
1

687

60.623
3.564
7.254
3.552
13.586
32.573

687
117
124
43
151
252

326

2

60.949

689

BBR-ejendomsnummer:
Herstedveste1 00278-4

Beboerfaciliteter og installationer:
Pub
Særskilte mødelokaler
Vaskeri:
Vaskeinstallation, fælles
Vandinstallation:
Enstrenget
Affald:
Kildesortering af affald inde i boligen
Kildesortering af affald uden for boligen
Forbrugsmåling:
Vandmåling, kollektiv
Varmemåling, individuel
El-måling, individuel
Varmeforsyning:
Fjernvarme

alejemåls-

Antal lejemål

Antal lejemålsenheder
687,0
0,0
0,0
687,0

1 pr. påbegyndt
60m2
1/5

6,0

693 0

Skæringsdato byggeregnskab/drift
01.01.1974

Lejeoplysninger for boliger:
Leje pr. m2 bruttoareal
pr. 31.12.2005:
Lejeforhøjelse:
Dato for lejeforhøjelse:
Forhøjelse pr. m2 i kr.
Forhøjelse pr. m2 i %
Forhøielse i alt på årsbasis

Udarbejdet af:

757
01.01.2005
27
3,72%
1.646.820

Økonomiafdelingen

Revideret regnskab fremsendt til
Beboernævn
Beboere

24.03.2006
xx.xx.2006

Afdeling 9 • Galgebakken

Resultatopgørelse
Konto

Note

Regnskab
2005

Budget
2005

Budget
2006

kr.

kr. 1.000

kr. 1.000

Ordinære udgifter

,.
*

I
I•

*

I

*

I

t.

.

*
*

Offentlige og andre faste udgifter
Ejendomsskatter
·
Vandafgift
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug
Bidra til Forenin en

119

120

* Planlagt og periodisk vedligeholdelse

121

* Istandsættelse ved fraflytning

123

* Tab ved lejeledighed og fraflytning

117

118

' '

•I

3.647
2.952
1.405
520
761
2.062

4.644,235
231.414

4.340
210

4.867
1.547

7.041.413
-7.041.413

0

7.727
-7.727

6.457
-6.457

594.414
-594.414

0

530
-530

500
-500

852.018
1.252.616

208
295
1.199

208
245
1.271

8.350.000

8.350

8.950

500.000

500

500

125.000

125

300

•
'

..
I

"
Variable udgifter
* Renholdelse
* Almindelig vedligeholdelse
* Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser:
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser
Istandsættelse ved fraflytning CA-ordning)
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækkes af henlæggelser
* Særlige aktiviteter
1. Drift af fællesvaskeri
3. Drift af møde- og selskabslokaler
* Diverse ud ifter

114
115
116

.•

3.910.041
2.648.173
1.569.417
483.532
527,332
1.893.208

414.833
424.924

Henlæggelser

og fornyelser (konto 401)
A-ordning (konto 402)
(konto 405)

J4ffjf_;_·-~z::zttenIWøøJs~r)~a1[~-~~;:~·;c~;- M-·-::_:·;· ::.~·::t:·-7 · ~- 2··;;,?'..~~:-77'~ a..Q'.~møoo:. YJ ·::a~øz,Kcd~~'0sø~
•l~i+;a;f.:·;>·::'Sarot~'a.~J1,rttlti~re.~ØJ1i~~Jt/~:\,,/:•;-·--•-<:-::"---•<:7':'/•~:~•":. ~:-<:-:;<:asr~ts±'3s#Jl1\:~~W~~1.;i:'t4c;t.:.:Jft1:;;ØJ4:~
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Balance pr. 31.12.
Konto

Regnskab
2005

Regnskab
2004

kr.

kr. 1.000

378.270.772

378.264

378.270.772

378.264

19.174.141
149.167.476 168.341.617

16.523
153.228

Note

Aktiver
Anlægsaktiver

* Ejendommens anskaffelsessum

301

Kontantværdi pr. 01.10.2004, kr.
Heraf grundværdi, kr.
Samlet anskaffelsessum

302.9

201.000.000
117.457.400

Forbedringsarbejder:
1.
Forbedringsarbejder m.v.
*
2.
Bygningsskaderenovering m.v.
*

303

Andre anlægsaktiver:
1. Drift:stabslån
5. Andre drift:sstøttelån

304

9.300.000
1.752.000

9.300
11.052.000

1.752

Omsætningsaktiver

305

*

*
*

307

Tilgodehavender:
1. Leje inkl. varme
2. Beboerindskud beboerlokaler
3. Uafsluttede forbrugsregnskaber
4. Fraflytninger
5. Afsluttede forbrugsregnskaber
6. Andre debitorer
7. Forudbetalte udgifter
8. Aktiveret prioritetsydelse (5. termin)
heraf afviklet (kt. 105)
9. Lagerbeholdning
Likvide beholdninger:
3. Tilgodehavende hos Foreningen
4. Mellemregning beboeraktiviteter

32.906
21.300

173
21

866.349

664
111
184
17

0
0

460.944
63.876

1.938.736
-1.682.843

.

. .

255.893
63.372

3.679.377
. 96.777

1. 764.640

1.939
69

3.776.154

6.328
92

Albertslund Kommune har tilbagekøbsret til ejendommen i år 2069 til kr. 8.931.013.
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Balance pr. 31.12.
Regnskab
Konto

Note

2005

Regnskab
2004

kr.

kr. 1.000

2.677.947
326.807

2.080
497

Kortfristet gæld

421
423
425

*
*
*

Skyldige omkostninger:
Deposita og forudbetalt leje m.v.
Anden kortfristet gæld:
3. Afsluttede forbru sre nskaber

Eventualforpligtelser:
Afdelingen har indgået leasingaftale vedrørende kopimaskine. Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2005
kr. 632.500.
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Noter til resultatopgørelse
Konto

112
112.11

Bidrag til boligorganisationen

Enhedspris
2.478,00

Bidrag pr. lejemålsenhed

Regnskab
2005

Budget
2005

Budget
2006

kr.

kr. 1.000

kr. 1.000

1.717.254

1.730

1.881

41.512
1.758.766
134.442
1.893,208

42
1.772
135
1.907

43

2.062

522.068
2.648.193
721.758
33.054
9.182
66.593
898
116.335
-93.220
78.043
4.102.904

516
0
3.336
0
60
21
0
24
200
-93
0
4.064

572
5
3.303
342
36
9
69
15
119
-96
100
4.474

400.642
26.646
427.288

148
53
201

177
10
187

28.563
39.486
25.379
20.615
114.043
4.644.235

10

30
35
0
75
4.340

31
16
12
147
206
4.867

7.125
35.835
31.549
82.229
24.237
15.389
35.050
231.414

10
25
35
85
20
20
15
210

66
71
0
520
110
355
425
1.547

Tillægsydelser:

112.141
112.1
112.2
112

114

Administration af varmeregnskab
Administrationsbidrag i alt
Diseositionsfond
Bidrag til boligorganisationen i alt

60,25
194,00

1.924

138

Renholdelse
Personaleudgifter:

114.11
114.12
114.13
114.14
114.15
114.16
114.1
114.17
114.18
114.9
114.1

Løn afdelingsleder
DSO tillægsydelser
Løn ejendomsfunktionærer
Løn øvrigt driftspersonale
Lønrelaterede offentlige udgifter
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Regulering feriepengeforpligtelse
Håndværkerkoordinering (SSG)
Øvrige personaleomkostninger
-Refusion inspektørordning
Moms af eget arbejde, håndværkere
Personaleudgifter i alt

518.778
3.290

Lokaleudgifter:

114.2
114.3

Drift af ejendomskontor
Drift af materielgård
Lokaleudgifter i alt

114.42
114.43
114.46
114.49
114.4
114

Skadedyrsbekæmpelse
Snerydning
Tilkaldeabonnement Falck m.v.
Øvrige renholdelsesudgifter
Anden renholdelse i alt
Renholdelse i alt

115
115.29
115.39
115.49
115.59
115.69
115.79
115.89
115

Almindelig vedligeholdelse

Anden renholdelse:

Primære bygningsdele
Kompletterende bygningsdele
Overfladebeklædninger
WS-anlæg
El-anlæg
Inventar og udstyr
Øvrige dele og anlæg
Almindellg vedligeholdelse i alt
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Noter til resultatopgørelse
Regnskab
2005

Budget
2005

Budget
2006

kr.

kr. 1.000

kr. 1.000

59.956
19.938

49
20

55
20

456.011

270
10
50
25
85
0
55

277
10
50
25
85
25
55
2
10
4
155

215.445

2
9
0
155
19

485.375

_,, 390
45
0
15

413
45
25
15

328

0

0

15.563
1.252.616

0
1.199

0
1.271

137

8.350.000

8.350

8.950

8

500.000

500

500

2

125.000

125

300

Konto

119
119.1
119.2
119.3

119.4

119.7

119.8
119.9
119

Diverse udgifter

Kontingent BL
Nævnets rådighedsbeløb
Nævns- og øvrige fællesaktiviteter:
Nævnssekretær, løn m.v.
Beboermøder
Beboerfester
Assistance ved beboerfester
Beboerblad
Kontorhold
Strædepenge
Øvrige beboeraktiviteter:
Tøjcafe
Pensionistklub
Hjemmeside, domæne
Pub, driftsudgifter (indtægter kt. 203)
Øvrige udgifter
Beboerudlån:
Udlånsmedarbejder, løn m.v.
Udlån og værksted, drift
Udlån kontorhold
Udlån og værksted, nyanskaffelser
Gebyrer:
Andre gebyrer
Diverse udgifter:
Kursus- og konferencer
Diverse udgifter i alt

260.370-:19.225
35.377
28.979
60.66924.112..,..
27.279
0
10.000
2.150

~
. 38.303

431.214
43.737
0
10.424 •
328

kr. pr. m 2

Henlæggelser

120

Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelser (kt. 401)

121

Istandsættelse ved fraflytning
A-ordning (kt. 402)

123

0

Tab ved lejeledighed og fraflytninger

(kt. 405)
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Noter til resultatopgørelse
Regnskab
2005

Budget
2005

Budget
2006

kr,

kr.1.000

kr. 1.000

203.3

Andre ordinære indtægter
Se også note til kt. 118.
Udlån og værksted, salg af materialer
Udlån og værksted, lejeindtægt
Pub, nettoindtægt
Indtægter fællesfaciliteters drift

16.714
35.252
169.224
221.190

155
155

155
155

206
206.1
206.2
206.3
206.4
206.5
206.6
206

Korrektion vedr. tidligere år
Afsat 5 års syn, saldo indtægtsført
Korrektioner vedr. forbrugsafgifter
Korrektioner vedr. afsatte rekvisitioner
Indbetaling tidligere afskrevne fordringer
Rentekompensation institutionssalg
Diverse indtægter
Korrektioner vedr. tidligere år i alt

746.802
2.347
22.336
14.955
80.482
2.295
869.217

0

0

Konto

203
203.3
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Noter til balance pr. 31.12.
Regnskab
2005

Regnskab
2004

kr.

kr. 1.000

28.978.144
-1.658.117

27.320.027

28.978

61.317.133
-1.921.078
742.038

60.138.093

61.317

44.720.222
-1.413.177
541.205

43.848.250

44.720

17.861.106
149.167.476

18.213
153.228

32.906
32.906

173
173

866.349 ·
866.349

664
664

Konto

303.21

Afsluttede bygningsskaderenoveringer

303.21

Tagsag 1980
Saldo pr. 01.0L
-Årets afdrag kt. 127
Tagrenovering etage 11 1997
Saldo pr. 01.01.
-Årets afdrag kt. 127
Indeksregulering
Tagrenovering etage 21 1998
Saldo pr. 01.01.
-Årets afdrag kt. 127
Indeksregulering
Varmeanlæg 1996-1998
Saldo pr. 01.01.2004
-Årets afdrag kt. 127
Indeksregulering
Afsluttede bygningsskaderenoveringer i alt

305
305.1

Leje, incl. varme, vand, antenne m.v.

305.1

Tilgodehavende hos enkelteersoner
Tilgodehavende hos lejere i alt

305.4

Fraflytninger

18.213.234
-562.182
210.054

Tilgodehavender

Tilgodehavende hos enkelteersoner
Tilgodehavende hos fraflyttere i alt
Heraf til incasso

286.672
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Noter til balance pr. 31.12.
Konto

406

Andre henlæggelser
Trinetter

406.11
406.12
406.13.1
406.13.2
406.13.3
406.14
406.1

Saldo pr. 01.01.
Årets henlægge/se (beboerbetalinger)
Årets tilgang ved køb
Reparation og vedligeholdelse
Udgifter ved opsætning
-Arets underskud {afskrivning kt.126.2}
Saldo er, 31.12.

406.2

406

Saldo pr. 01.01.
Anvendt konto 303.12
Restsaldo indtægt kt. 406:
forsikrlngssag, afklaret
5 års eftersyn, tagsag
5 års eftersx:n, varmesag
Andre henlæggelser i alt

407
407.11
407.12
407.13
407.14
407

Underskud
Saldo pr. 01.01.
Årets underskud (kt. 210)
-Årets overskud (kt. 140)
-Budgetmæssig afvikling {kt. 133.1}
Saldo er. 31.12.

421
421.1
421.2
421.3

Skyldige omkostninger
Skyldige forbrugsafgifter
Øvrige skyldige omkostninger
Afsatte omkostninger vedr. bolignetsag
Afsatte omkostninger vedr. affaldsøer
Refusionsopgørelse vedr. institutionssalg
Feriepengeforpligtelse:
Saldo pr. 01.01.
Regulering
Skyldig moms
Skyldige omkostninger i alt

-147.117
-10.623
-235.528

Regnskab
2005

Regnskab
2004

kr.

kr. 1.000

0
190.240

58
178
-107
-28
-147
46
0

-393.268
203.028
0

Øvrige henlæggelser

421.4
421.5

421.6
421

787.045
-40.243
0
-42.785
-526.517
-177.500

15

536.083
66.593

788

-746.802
0

788

337.504
142.564
0
-44.550
435.518

108
275
-45
0
338

336.188
1.284.077
85.723
118.500
0

526
860
119
0
38
487

602.676
250.783
2.677.947

so
0
2.080

Afdeling 9 - Galgebakken

Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der
gøres opmærksom på følgende forhold:
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og tab ved lejeledighed og fraflytning er pr. 31.12.
2005 nedbragt til henholdsvis 221.099 kr. og O kr., hvilket er utilstrækkeligt. Henlæggelserne bør
bygges op således at henlæggelser til istandsættelse svarer til ca. 1 års forbrug og henlæggelser til
imødegåelse af tab ved lejeledighed og fraflytning svarer til 80% af udestående.
Der er aktiveret afholdte udgifter til udbedring af konstaterede skimmelsvampskader på 1.596.411
kr. Udgiften vil blive søgt dækket af tilskud fra Landsbyggefonden i henhold til nye regler i
almenboliglovgivningen. Opnås der ikke tilskud, vil arbejderne blive udgiftsført over en 3-5 årig
periode startende i 2007.

Der er efter anmodning fremsendt langtidsplan og notat med en redegørelse for afdelingens
økonomiske situation til Albertslund Kommune. Langtidsplanen, der indgår i budget 2006, viser, at
der i perioden 2006 til 2021 skal udføres arbejder til vedligeholdelse og fornyelser, renovering,
genopretning og forbedringer for 356 mio. kr.
Af disse arbejder påregnes 136 mio. kr. finansieres af afdelingens henlæggelser og de resterende
220 mio. kr. ved optagelse af lån som led i en helhedsorienteret løsning med Landsbyggefondens
deltagelse.
Planen er endnu ikke drøftet med de relevante myndigheder eller forelagt afdelingen. Der er
iværksat tekniske undersøgelser med henblik på afdækning af skadernes omfang. Der kan derfor
komme væsentlige ændringer til planen af både teknisk og økonomisk karakter.
Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2005 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. Dette skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er finansieret ved lån af
egne midler. Der optages lån på 3.3 mio. kr. i 2006 til finansiering af affaldsøer.

Albertslund, den 23. marts 2006

~1/~

Teit Svanholm
direktør
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Uddrag af :revisionsp:rotokol til årsregnskab
1. Revision af årsregnskabet
1.1 Årsregnskabet
Vi har afsluttet revisionen af det af ledelsen aflagte årsregnskab for afdelingen.

1.2 Revisionens formål og omfang
Det er revisionens formål at styrke årsregnskabets troværdighed. Vi har undersøgt, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsmæssige regler for almene boligorganisationer, bogføringsloven samt efter almindeligt anerkendt regnskabspraksis.
Revisionen er i overensstemmelse med revisionsinstruksen for almene boligorganisationer samt gældende danske revisionsstandarder planlagt og udført på grundlag af en systematisk risikovurdering
således, at hovedvægten er lagt på de poster i årsregnskabet, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst.
Revisionen sigter således ikke mod at opdage eller rette uvæsentlige fejl, som ikke medfører en ændret
helhedsvurdering af årsregnskabet.
Revisionen har ikke omfattet en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men er udført ved, at
vi ved stikprøver har indhentet dokumentation for eller på anden måde fået bekræftet bogføringens og
årsregnskabets rigtighed. I forbindelse hermed har vi testet de interne kontroller i det omfang, vi har
fundet det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet, ligesom vi har gennemgået IT-anvendelsen
under hensyntagen til dennes betydning for afdelingens årsregnskab.
Revisionen har tillige omfattet en vurdering og stillingtagen til den anvendte regnskabspraksis og de af
ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn.
Væsentlige fejl i årsregnskabet kan skyldes såvel utilsigtede som tilsigtede handlinger eller undladelser. Muligheden for at hindre væsentlige fejl, herunder besvigelser og uregelmæssigheder, beror først
og fremmest på, om der ved tilrettelæggelsen af registreringssystemer og forretningsgange sikres en
betryggende intern kontrol.
Under revisionen har vi været opmærksomme på, at besvigelser og uregelmæssigheder kan forekomme. Vi har i denne forbindelse indhentet ledelsens vurdering af risikoen for, at årsregnskabet kan indeholde væsentlige fejl som følge af besvigelser. Ledelsen oplyser, at der ikke skønnes at være særlig
risiko for besvigelser samt, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser
af formodede besvigelser.
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Konto 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser, 8.350.000 kr.
Af afdelingens udarbejdede vedligeholdelsesplan for perioden 2006 til 2021 fremgår, at en væsentlig
del af de planlagte vedligeholdelsesarbejder henføres til forbedringsarbejder og byggeskadearbejder.
Administrationen oplyser, at en væsentlig del af arbejderne kan karakteriseres som ordinære vedligeholdelsesarbejder, der burde finansieres ved henlæggelsesmidler, men at låneoptagelse samt tilskud er
nødvendigt, idet henlæggelsesmidlerne ikke er tilstrækkelige. Idet arbejderne endnu ikke er fastlagt
fuldt ud, er ansøgning om låneoptagelse samt eventuel finansieringsstøtte endnu ikke fremsendt til
tilsynsmyndigheden, hvorfor den endelige finansiering af arbejderne endnu ikke er fastlagt.
I henhold til revisionsinstruksen skal revisor påse, at afdelingen foretager henlæggelser i fornødent
omfang til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser.
Da afdelingen på regnskabsaflæggelsestidspunktet endnu ikke har modtaget tilsagn om låneoptagelse
og/eller finansieringsstøtte fra tilsynsmyndigheden har vi under hensyntagen til afdelingens vedligeholdelsesstand i revisionspåtegningen anført, at afdelingens henlæggelser til planlagt og periodisk
vedligeholdelse og fornyelser ikke er tilstrækkelige til opretholdelse af en forsvarlig vedligeholdelse.
Salg af institutioner samt beboerlokale

Nettoprovenuet fra salget af institutionerne Bakkens Fryd, Bakkens Lyst m.fl. samt beboerlokale til
Albertslund kommune i 2001 skal benyttes til nedbringelse af oprindelige finansiering vedrørende de
afståede bygninger. Nedbringelsen kan specificeres således:

kr.
Indfrielse af oprindeligt indskud
Indfrielse af prioritetsgæld

531.715,00
6.457.201,11
6.988.916,11

Nettoprovenuet er imidlertid benyttet i sin helhed til nedbringelse af prioritetsgæld, hvorefter ejendommen er underfinansieret med 531.715 kr. Administrationen oplyser, at afdelingen vil søge Landsbyggefonden om støtte til afvikling heraf.

Deloitte
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Konto 405 Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytninger, 0 kr.
Afdelingens henlæggelser til på tab ved fraflytninger udgør 0 kr. Dette vurderes ikke at være tilstrækkeligt til at dække tabsrisikoen på tilgodehavender ved fraflytning pr. 31.12.2005. Forholdet vurderes
ikke at have væsentligt betydning ved bedømmelse af afdelingens økonomi.

Afdelingens likviditet
Forbedringsarbejder samt afdelingernes akkumulerede underskud er ved årets udgang blandt andet
finansieret af afdelingens henlagte midler. Dette indebærer, at afdelingens henlæggelser til planlagt og
periodisk vedligeholdelse og fornyelser er delvis illikvide, hvorfor akutte behov for anvendelse af
henlæggelsesmidler efter deres formål, kan nødvendiggøre lånefinansiering.
Administrationen har over for os oplyst, at boligorganisationen har givet tilsagn om, at den fornødne
likviditet kan fremskaffes, ifald det skulle blive aktuelt.

3. Konldusion på den udførte revision
Under forudsætning af, at bestyrelsen godkender årsregnskabet i den foreliggende form har vi forsynet
årsregnskabet med en revisionspåtegning med følgende forbehold:

"Forbehold
En væsentlig del af planlagte vedligeholdelsesarbejder i perioden 2006 til 2021 forventes lånefinansieret samt finansieret ved tilskud. Da afdelingen endnu ikke har modtaget tilsagn om finansieringsstøtte
har vi under hensyntagen til afdelingens vedligeholdelsesstand vurderet, at henlæggelserne til planlagt
og periodisk vedligeholdelse og fornyelser ikke er tilstrækkelige til opretholdelse af en forsvarlig vedligeholdelse, hvorfor vi tager forbehold for manglende henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser."

Økonomisk beretning for årene 1997 - 2005:
Større forbedringer og renoveringer:
1997 - 98
1996 - 98
2004
2004
2005

Tagrenovering
Varmeanlæg
Vaskeri
Bo lignet
Affalds-øer

Andre initiativer:
2001
Ansøgning om støtte i LBF
primært til badeværelser og
køkkener
Planlægning af ny ansøgning,
2005
som vil blive på
nu med tillæg af facaderenovering
Ansøgning om midler til
2006
huslejenedsættelse

11 l mio.kr.
36 mio.kr.
2 mio.kr.
13 mio.kr.
godt 3 mio.kr.

67 mio.kr.

ca. 200 mio.kr.

Hvad er huslejen steget med i perioden 1999 - 2005: ca. 3,4% i gennemsnit pr. år
Den gennemsnitlige leje pr. kvadratmeter:
1999
kr.628
2000
kr.655
2001
kr.682
2002
kr.697
2003
kr. 715
2004
kr.731
2005
kr.757
I perioden er huslejen steget med 7.7 mio.kr., mens udgifterne er steget med 9.8 mio.kr., idet der er
besparelser på låneydelser, tab på og istandsættelse ved fraflytning samt korrektioner.
Stigningen fordeler sig således:
- øgede henlæggelser til vedligeholdelse
3.600.000 kr.
- øget renholdelse
1.800.000 kr.
- stigning i låneydelser, byggeskader
1.800.000 kr.
- stigning i ejendomsskatter
850.000 kr.
- stigning diverse poster
400.000 kr.
- stigning i vandafgift/forbrug
350.000 kr.
- øget bidrag til foreningen
300.000 kr.
- øgede udgifter til beboerlokaler (netto)
250.000 kr.
- stigning i afskrivning på forbedringsarbejder
250.000 kr.
100.000 kr.
- stigning i el-afgifter
100.000 kr.
- stigning i forsikringer

Opsparing til kommende års vedligelw/delse:
1999
4.75 mio.kr.
2006
8.95 mio.kr.

Stigning:
90%
Gennemsnitlig stigning: 15%

Prioritetsgæld afdeling 9 Galgebakken

Låneformål

Type

01.01.2006

2006

Restgæld

Ydelse

Udløb

Hovedstol

Oprindelig finansiering
kontantlån
2014
Oprindeliq finansiering
kontantlån
2015
I alt oprindelig gæld*)
*) der fortsættes med at betale ydelser efter lånene er udløbet.

76.970.000
2.936.000
79.906.000

73.492.051
9.740.202
2.810.975
355.864
76.303.026 10.096.066

24.738.000
4.505.000

17.964.545
3.271.496

29.243.000
63.481.800
46.068.000
17.880.000
907.000

21.236.041
60.138.093
43.848.250
17.018.467
842.639

1.947.197
354.602
-275.000
2.026.799
2.640.206
1.942.180
1.067.075
70.894

RD
RD

RD
RD

Øvrig gæld (ydelser ophører når lån udløber)
Tagsag 1980
Rentetilpasning
2016
Tagsag 1980
Rentetilpasning
2016
Rentesikring

RD
RD
RD
RD

Tagrenovering 1997
Tagrenovering 1998
Varmeanlæg 1996/98
Varmeanlæg 1996/98

indekslån
indekslån
indekslån
Kontantlån

2037
2037
2037
2030

RD

Boliqnet
Kontantlån
Øvrig prioritetsgæld i alt

2024

13.000.000
170.579.800

12.574.607
155.658.097

1.037.635
8.784.789

2026

3.330.000
173.909.800
2.869

3.330.000
158.988.097
2.623

283.000
9.067.789
150

RD

Lån der optages i 2006
Affaldsøer
Kontantlån
Pr. m2

!Samlet restgæld pr. 1.1.2006

23s.291.123 J

Sidste nyt fra regnskabsbeboermødet:

Mange nye hoveder i nævn og beboerhusets FU
Valgene til nævnet og beboerhusets forretningsudvalg på beboermødet
i går torsdag den 20. april medførte at begge blev suppleret med en hel
del nye folk.
Nævnet blev udvidet fra 7 til 9 medlemmer og 4 suppleanter og består
nu af: Medlemmer: Maja Andresen, Simon Lak Jensen, Jytte
Jørgensen, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Suppleanter: Erik
Holstein, Niels Keller, Vibeke Ledertoug, Ken Møller.
Beboerhusets forretningsudvalg blev udvidet til 9 medlemmer og
består nu af: Britta Rindom, Preben Iversen, Simon Lak Jensen, Dorte
Brink, Anette Øgendahl, Svend Erik Edgar, Lisbeth Ebdrup, Maiken
Retby, Jan Olsen.
Regnskabet blev godkendt af beboermødet, men med følgende
kritiske bemærkninger vedhæftet: "
1. Vi finder det uacceptabelt, at resultatet i forbindelse med
institutionssalget endnu ikke er afklaret.
2. Vi finder VAs byggefunktions styring af bygningen af affaldshusene
under al kritik.
3. Vi deler administrationens bekymring over utilstrækkelige
henlæggelser samt den alt for høje husleje og opfordrer VA og BL til
at gøre deres indflydelse gældende på vores vegne. Lejerne bør også
have mulighed for at tage del i økonomiske fordele ved
låneomlægninger af den oprindelige prioritetsgæld "
Der blev udleveret 94 stemmesedler, hvilket svarer til at 6,7% af
samtlige husstande var repræsenteret på mødet.
I næste nummer af Galgebakkeposten bringes referatet fra
beboermødet.
Med venlig hilsen
Sten Hansen, nævnssekretær og referent.

•
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Referat fra:

Regnskabsbeboermøde torsdag den 20. april 2006
Mødet var in~kaldt for at tage stilling til Galgebakkens årsregnskab for 2005. Der
blev udleveret 94 stemmesedler, hvilket svarer til at 6, 7% afsamtlige husstande var
repræsenteret på mødet. Endvidere deltog Afdelingsleder Kaj Agners Høj og VAs
formand Vinie Hansen i mødet.
1) Dirigent: Anita Sørensen, meddirigent: Birthe Y. Nielsen. 2) Referent:
Sten Hansen (nævnssekretær). 3) Stemme udvalg: Simon Jensen og Lars
Messen. 4) Forretningsorden og dagsorden: Den vanlige forretningsorden og
den fremlagte dagsorden godkendt uden
ændringer. 5) Referat fra budgetbeboermøde 19/9.05: Godkendt uden bemærkninger.
Beboerhusets forretningsudvalg
Forretningsudvalget beretning:
Preben Iversen berettede: Siden sidste
års beretning er der sket store ændringer
i beboerhusets køkken. Renoveringen af
køkkenet er næsten helt færdig. Beboerhusets medarbejder Henrik Jensen og
Jan Olsen været på kursus i levnedsmiddelhåndtering og egenkontrol, så der er
næppe noget at komme efter, hvis en
medarbejder fra ministeriet en dag
kommer på besøg. Vedrørende beboerhus medarbejderens opgaver, så er disse
gennem årene blevet udvidet fra de
oprindelige 'viceværtsfunktion' med
udlån af værktøj m.m. til også at omfatte
de mange beboeraktiviteter i og omkring
beboerhuset, som forgår gennem året.
Alle de årlige større Galgebakke arrangementer er blevet gennemført og lever
fmt: Fastelavn, majfest (sammen med
institutionerne), skt. Hans, høstfest,
julekoncert foran købmanden og juleaften i beboerhuset (sammen med Hylde-
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spjældet). Endvidere har der været afholdt onsdagsspisehuse og fredagsspisehuse. Fredagsspisehuse med flere
gange med efterfølgende musik- og
kulturarrangementer.
Beboerhuset er gennem året udlånt til
private fester i de fleste weekender og til
mindre beboeraktiviteter på hverdage.
Det sidste drejer sig om rytmik, korsang,
pensionistklub, filmklub, linedanse.
Til sidst kom Preben ind på forretningsudvalgets visioner for fremtiden: Der
skal arbejdes på, at få forankret de fælles
aktiviteter endnu bredere blandt beboerne, både nyindflyttere og gamle beboere. En af metoderne er at få en fast
kontaktperson i stræderne. Som en start
har forretningsudvalget efterlyst nye
medlemmer til udvidelse af udvalget og
det er lykkes.
Beboermødet godkendte beretningen

beboerhusets regnskab:
Dorte Brink fra forretningsudvalget
fremlagde regnskabet på overheads for
beboerhuset, med den indledende bemærkning, at forretningsudvalget egentlig ikke er forpligtiget til at aflægge
detailregnskab, da dette indgår i Galgebakkens årsregnskab:
Det overordnede princip for beboerhuset
er, at driften af huset skal løbe rundt i sig
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selv, og med et , ..,e overskud på 4.123
kr. er dette lykkes meget præcist (side 3
i regnskabet). Specielt vedrørende onsdags- og fredags-spisehuse, kan man se
under køb og salg af madvarer (side 5 i
regnskabet), at disse balancerer med et
overskud på 1.800 kr. og altså ikke koster huslejekroner. Vibeke Ledertoug
spurgte om lønudgifter til indkøb i forbindelse med indkøb spisehuse. Dorte
Brink svarede, at lønudgifter ikke er
med i beboerhusets regnskab.
Beboermødet godkendte regnskabet.

Valg til beboerhusets
forretningsudvalg:
Følgende stillede op til valg til beboerhusets forretningsudvalg:
Britta Rindom, Preben Iversen, Simon
Jensen, Dorte Brink, Anette Øgendahl,
Svend Erik Edgar, Lisbeth Ebdrup, Maiken Refby og Jan Olsen.
Alle blev valgt, så beboerhusets forretningsudvalg består af 9 beboere i den
kommende periode.

Nævnets beretning:
Biba Schwoon henviste til den skriftlige
beretning i det husstandsomdelte materiale til beboermødet og opfordrede mødedeltagerne til at komme med spørgsmål til denne.
Samarbejdet med VA:
Erik Holstein kunne godt tænke sig en
uddybning af VAs rolle som bygherrerepræsentant Gvf. side 1 i beretningen).
Erik har været suppleant i nævnet i det
forløbne år, og han er meget lidt imponeret af, hvordan VA har varetaget
funktionen. Hans indtryk er, at mang-

-

lende udfarenhed fra VA overfor entreprenører og rådgivere har kostet beboerne en hel del penge gennem årerne.
Erik efterlyste specielt en uddybning af
institutionssalget, hvor der tydeligt er
nogle uklarheder om, hvorvidt forudsætningerne for slaget er indfriet.
V As bygherrefunktion:
Biba Schwoon uddybede, at mødet, som
er nævnt i beretningen mellem nævnet
og VA ledelse repræsenteret ved direktør Carsten Fich, byggechef Jesper Rasmussen og økonomichef Margit Jensen,
som er nævnt i beretningen, var et møde,
hvor tingene blev trukket skarpt op. V A
blev kraftigt kritiseret for ikke at have
grebet ind tilstrækkeligt tidligt ind, hvis
rådgiverne ikke varetager deres forpligtigelser godt nok.
Provenuet for institutionssalg til kommunen:
Jens Ellesøe Olsen suppleret af Biba
Schwoon uddybede om institutionssalget: V As økonomiafdeling har i løbet af
vinteren lavet en udredning om følgerne
af institutionssalget. Konklusionen her
er, at Galgebakken har fået, hvad de var
stillet i udsigt af VAs daværende direktør Jan Weichardt. Men dette mente
nævnet ikke var tilfældet og sendte derfor redegørelsen tilbage til V A med en
anmodning om at komme med en mere
tilfredsstillende redegørelse, hvoraf det
fremgår, hvor det af Jan Weichardt lovede provenu på mellem 2,3 og 2,8 mio.
kr. til bygning af værksted, udlånskontor
og lille beboerhus er henne. Hele salgssagen gennemgås nu af VAs nye direktør Teit Svandholm.
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Det boligpolitiske afsnit i nævnets beretning (side 1 nederst og side 2 øverst)
medførte en længere diskussion:
Helge Jacobsen bad nævnet uddybe,
hvorfor det igennem perioden ændrede
holdning til boligsalg fra neutral til negativ. Helge mente ikke, at nævnets
ændrede stillingtagen repræsenterede
beboernes holdning. Erik Holstein, der
gennem året havde været suppleant i
nævnet, var meget enig med Helge i
kritikken af nævnets holdningsskift. Erik
mente, at nævnet burde have bibeholdt
sin neutralitet, eftersom der ikke var
noget, der tydede på, et beboerflertal
mod salg blandt Galgebakkens beboere.
Biba Schwoon svarede, at nævnet så
længe som muligt havde forholdt sig
neutralt spørgsmålet og søgt at fokusere
på information om emnet, blandt andet
ved at få en valuar til at vurdere salgsprisen på boligerne. Men da det stod
klart, at sagen skulle afgøres på en ekstraordinær generalforsamling i VA, hvor
alle beboere i VA havde direkte adgang
til at deltage i beslutningen opfordrede
VAs bestyrelse nævnene til at tage stilling. På den baggrund valgte nævnet på
Galgebakken, at tage stilling imod salg.
Jens Ellesøe Olsen uddybede med, at
han havde taget stilling til sagen ud fra
en personlig holdning, at et salg ikke
ville være til gavn for Galgebakken, og
hvis beboerne på et beboermøde ikke er
enige, må de vælge nogle andre til nævnet. Flere talere støttede Jenses holdning. Erik afsluttede diskussionen med,
at betvivle det repræsentative i valget til
beboernævnet, når beboermødet kun har
5% beboerdeltagelse. Han så det som et
krisetegn.
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Herefter blev nævnets beretning godkendt.
Galgebakkens årsregnskab 2005
Fremlæggelse af regnskabet
Afdelingsleder Kaj Agnershøj fremlagde
regnskabet: Resultatet af det samlede
regnskab er et underskud på 142.000 kr.
Sammenlignet med et samlet budget på
48 mio. kr. er må dette betegnes som
flot. Herefter gennemgik han nogle af de
poster i regnskabet, hvor der var afvigelser i forholdt til budget 2005:
Offentlige og andre faste udgifter: På
ejendomsskatterne var der en besparelse
på 500.000 kr. Til gengæld var vandafgifterne steget med 200.000 kr. På renovationen var der mindre udgifter på
100.000 kr.
Under renholdelse har der været et merforbrug på ca. 300.000 kr. pga. mange
små overskridelser, bl.a. er der blevet
stjålet værkstøj. På ejendomskontoret
har der gennem året været mindre bemanding for at spare lønudgifter. På
kontoen for istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) er der nogle store
ekstraudgifter, fordi der er mange fraflyttere, som har boet her mange år,
hvilket belaster kontoen. Under ekstraordinære udgifter, har der været nogle
kedelige merudgifter til tab ved fraflytning, som ikke har kunnet inddrives.
Simon Jensen og Helge Jacobsen havde
ikke kunnet få udleveret det specificerede regnskab på ejendomskontoret.
Hvilket var en fejl, som afdelingslederen
beklagede meget.
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Regnskab for særlige aktiviteter
(konto 118) og Beboeraktivitetskontoen (konto 119)
Jens Ellesøe Olsen fremlagde herefter
regnskabet for konto 118, særlige aktiviteter: For vaskeriet, er der for år 2005
lavet et detailregnskab, som viser, at
driften af vaskeriet løber rundt i sig selv.
Faktisk er der, når man ser bort fra
vandudgifterne, et overskud på 20.000
kr. Kontorhold er en samlet konto for
ejendoms-, nævns- og udlånskontoret.
Samlet set er der et underskud på kontoen for særlige aktiviteter på 392.000,
men dette skyldes for den største dels
vedkommende udgifter, som der ikke
var taget højde for på budgetstadiet.
Jens fortsatte med regnskabet konto 119
= beboeraktivitetskontoen.:
Her er den væsentlige afvigelse i tht.
budget 2005 på kontoen for udlånsmedarbejderen, hvor der kun var budgetteret
med 390.000 kr., mens regnskabsudgiften løber op på 431.000 kr. Merforbruget
skyldes, at der ved budgetlægningen
ikke blev taget højde for udgifter til
pension.
Kun halvdelen af strædepengene er
blevet anvendt trods den ekstra opsamlingsrunde i oktober.
Samlet set er udgifterne på konto 119 på
1.252.616 kr., hvilket er ca. 50.000 kr.
mere end budgetteret.
Diskussion af regnskabet.
Helge Jacobsen stillede nogle tre
spørgsmål til det fremlagte regnskab:
1. Nettokapitaludgifterne på 12 mio. kr.
Hvordan fordeler disse sig på udgifter til
Landsbyggefonden og til udgifter til lån.
2. Hvad dækker udgifterne på 6 mio. kr.
til renholdelse og renovation over. Dre-

-

jer det sig kun fjernelse af skrald og
renholdelse af de grønne arealer, og har
nævnet gjort sig nogle overvejelser om
udlicitering. 3. Tab ved lejeledighed og
fraflytning. Hvad er gjort for at begrænse disse tab ved midt om natten
fraflytninger. Har nævnet overvejet af
hæve depositummet.
Jens svarede på spørgsmål 1 vedrørende
nettokapitaludgifterne. Galgebakken har
endnu ikke betalt noget til landsbyggefonden. Alle de 12 mio. kr. går til at
betale af på lån, men i løbet af nogle år,
kommer Galgebakken til at indbetale til
Landsbyggefonden. Kaj Agnershøj svarede på Helges spørgsmål 2 om udgifterne på 6 mio. kr. til renholdelse. Udgifterne ser ganske rigtigt store ud, men
de er faktisk små set i forhold til andre
sammenlignelige afdelinger. Galgebakkens størrelse 60.000 m2 bebygget areal
og et grundareal på 240.000 m2. Benny
Klausen supplerede med, at de relative
lave renholdelsesudgifter på Galgebakken, hænger sammen med at renholdelse
i stræderne siden 1976 er 'udliciteret' til
beboerne. Vedrørende Helges spørgsmål
3, så kunne Biba Schwoon godt støtte, at
nævnet skal arbejde på, at få forhøjet
depositum endnu en gang. Lars Messen
mente, at flytninger fra stærk misligholdte boliger kunne forebygges ved et
årligt besøg, hvor boligens tilstand tjekkes af ejendomsfunktionærer. Dette
tvivlede Biba dog på kunne realiseres,
da ansatte ikke bare må gå ind i boligerne uden et konkret vedligeholdelsesærinde.
For at undgå, at godkendelsen afregnskabet blot bliver en tom formalitet,
fremkom Claes Solgård med et bud på
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nogle kritiske kommentarer, som han
mente beboermødet burde vedtage sammen med regnskabet:
I) Beboermødet fulgte efter en
finpudsning af formuleringerne i pausen
i enighed forslaget og godkendte regnskabet, med følgende 3 kritiske kommentarer:
1. Vi finder det uacceptabelt, at resultatet i forbindelse med institutionssalget
endnu ikke er afklaret.
2. Vi finder VAs byggefunktions styring
af bygningen af affaldshusene under al
kritik.
3. Vi deler administrationens bekymring
over utilstrækkelige henlæggelser samt
den alt for høje husleje og opfordrer VA
og BL til at gøre deres in4flydelse gældende på vores vegne. Lejerne bør også
have mulighed for at tage del i økonomiske fordele ved l&neomlægninger af den
oprindelige prioritetsgæld. "
9) Valg til beboernævnet
Det blev besluttet, at nævnet i den
kommende periode skal bestå af 9 repræsentanter og 4 suppleanter:
Det blev endvidere besluttet, at nævnet
blandt sin midte selv vælger formand
Valg af medlemmer til beboernævnet:
Fra det afgående nævn genopstillede
følgende 7 nævnsmedlemmer:
Jytte Jørgensen, Ken Møller, Birthe Y.
Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder
Biba Schwoon. Endvidere ønskede tidligere suppleant LeifNeergaard at stille
op til nævnet. På mødet ønskede
følgende 3 beboere at nyopstille til
nævnet: Maja Andresen, Simon Jensen,
Vibeke Ledertoug
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Efter skriftlig afstemning blev følgende
9 beboere valgt til nævnet:
Jens Ellesøe Olsen: 59 stemmer
Biba Schwoon:
51 stemmer
Anette Schrøder: 47 stemmer
Simon Jensen:
46 stemmer
Jytte Overgaard: 50 stemmer
Birthe Y. Nielsen: 45 stemmer
Jytte Jørgensen: 47 stemmer
LeifNeergaard:
44 stemmer
Maja Andresen:
39 stemmer
Valg af 4 suppleanter
Ligeledes efter skriftlig afstemning blev
følgende 4 beboere valgt som suppleanter til nævnet:
Erik Holstein:
54 stemmer
Niels Keller:
51 stemmer
Vibeke Ledertoug: 45 stemmer
Ken Møller:
44 stemmer
Valg af intern revisor
Igen ønskede at opstille til posten. Økonomiudvalget varetager funktionen
Valg til kommunens brugergruppe
LeifNeergaard blev valgt som repræsentant, og Birthe Y. Nielsen som suppleant.

Det nuværendl .dget og regnskab
suppleres med:·
• Profitcenterregnskab for beboerudlån,
spisehuse og beboerhus udlejning og
vaskeri.
• Aktivitetsbaseret regnskab for driftsmedarbejdernes opgaver opdelt på
mindst 8 delområder.
Ovenstående skal senest fremlægges
som budget i forbindelse, så det kan
danne grundlag for en informeret beslutningsproces på mødet."
Diskussion af forslaget:
Punkt 1 omfatter principper for hvilke
fælles faciliteter som stilles til rådighed
for beboerne, herunder om hvorvidt
lønudgifter skal inddrages under udgifterne.
Afdelingslederen mente godt, at punkt 2
kunne nås til budget 2007, i det det
kunne laves på grundlags af driftsplanerne. Jens Ellesøe Olsen tvivlede dog
så meget på om dette kunne nås, at der

burde tages forbehold for de sidste to
linie: Modstanderne frygtede, at forslaget ville indebære øget behov for administrative medarbejdere.
Vibekes forslag blev vedtaget med 34
stemmer for og 27 stemmer imod.
c) Forslag fra Erik Holstein om en
diskussion af hvordan nævnet bliver
repræsentativt:
Erik trak sit forslag pga. det fremskredne
tidspunkt og fordi emnet var blevet
drøftet under nævnets beretning.
VAs kommende generalforsamling
den 31 maj 2006:
Biba opfordrede til, at der kommer en
klart tilkendegivelse på Generalforsamlingen om sammenlægningsprojektet
mellem VA, AB, Tranemosegård

Med venlig hilsen:
19. maj 2006
Referent:
Sten Hansen

Dirigent:
Anita Sørensen

Behandling af indkomne forslag
a) Forslag Jonna Hauge om tilladelse
til at trappetræ og gelænder males hvidt.
Forslagsstilleren var ikke til stede på
mødet, så forslaget udskydes til et senere
beboermøde om råderet.
b) Forslag fra Vibeke Ledertoug:
"Som et afredskaberne til at sikre at
huslejen ikke løber løbsk på Galgebakken de kommende år stilles der krav til
VA om følgende:

GALGEBAKKEPOSTEN

Cykelværkstedet Galgebakken
Sønder 1 - 5, indkørsel B_~""'¾"',

-. ed'11~

r~~~f!!Ou~~~s 7 dage kl. 14-18-_(4(-:_j
•

GALGEBAKKEPOSTEN

29

Indbydelse til kvartersmøder 2006
Nævnet indbyder til kvartersmøder i Beboerhuset kl. 19.30 flg. dage:
Mandag den 8. maj

kvartererne Over, Torv og Øster

Tirsdag den 9. maj

kvartererne Mark, Sten og Vester

Mandag den 15. maj

kvartererne Neder, Skrænt og Sønder

Kan du ikke komme på "din" aften, så kom på en af de andre - men ta' hensyn til de indbudte
stræder (taletid, interesse osv.)

Møderne er tænkt som en uformel mulighed for at drøfte spørgsmål, go'e ideer
o.lign., som ikke egner sig til beboermøder, men som er væsentlige for beboerne
i de forskellige kvarterer og stræder.
Dagsordenen er fri på den måde, at det er beboernes valg af emner, der først og
fremmest vil blive drøftet.

Vi glæder os til at se jer -

Nævnet

Ovenstående invitation forudsætter selvfølgelig, at det nævn, der har planlagt møderne, bliver
valgt på beboermødet den 20. 04. 06

Kvartersmøde-temarefera, 2006:

Der er ingen .. ..ri om, at VA har
den udvendige vedligeholdelse af
husene, me~ heller ingen tvivl
om, at vores budgetter ikke umiddelbart og løbende vil kunne klare
større poster af denne slags.
Nævnet har planer om - sideløbende med ansøgningen om helhedsplan til LBF - at søge RealDaniaFonden om midler til forskønnelse af bebyggelsen Galgebakken på en række områder, som
ikke vil kunne indgå i helhedsplanen.

- baseret på referater fra møderne ved nævnssekretær Sten Hansen -

Hvert andet år afholder Nævnet uformelle kvartersmøder, hvor beboere
og nævn sammen kan drøfte forhold på Galgebakken, som ikke egner
sig til beboermøder eller andre formelle møder•.
8. maj for kvartererne Over, Torv og Øster
9. maj for kvartererne Mark, Sten og Vester
15. maj for kvartererne Neder, Skrænt og Sønder
Godkendt farve til træværk:
Efterlysning af de tidligere lovede
godkendte farver (tre lyse nuancer) til udendørs træværk som
skure og plankeværker. Nævn og
farveudvalg har i flere år arbejdet
for at finde en løsning med træbeskyttelse, som kan betragtes som
miljøvenligt - og efterlade træværket beskyttet, men ikke heldækket. Beboerne skal selv kunne
håndtere malingen. Tidligere forsøg (bl.a. i Torv 9) er faldet uheldigt ud.
Derfor en beslutning om, at der nu
skal findes en løsning med mere
almindelige produkter.
Beboere har afprøvet blandinger
af linolie og terpentin.
Advarsel mod heldækkende træbeskyttelse. Algebegroninger ses
meget tydeligt og malingen skaller af.
Arbejdet fortsættes i farveudvalget.

se af husene ikke varetages afVA, som
reglerne foreskriver. Eksempelvis når
det gælder espalierer, som beboerne for
øjeblikket selv skal betale genopsætningen af efter maling af huset.
Renovering af espaliererne står på
langtidsplanen fra 2008 og frem.
Beboerne har vedtaget selv at male
eternitpladerne mod gratis udlevering
af maling, men det er ikke alle, der
ønsker at udføre arbejdet selv. Vedtagelsen er baseret på, at pladerne hidtil
ikke har skullet males af vedligeholdelsesmæssige grunde, kun af æstetiske.
De er imidlertid nu ved at være så gamle, at der snart skal findes en løsning.
Vurderingen af pladerne er med i de
tekniske undersøgelser.

Vandskader på gulve under
utætte ateliervinduer: Efterlysning af løsning, der refunderer
udgiften, hvis man selv går i gang.
Efter at der er sluttet forlig i ateliervinduessagen uden mulighed for
- inden for forliget - at dække
udgifter til udbedring af vinduerne
og følgeskader, er Nævn og VA
nu i gang med at finde nye midler
til udbedring. Første skridt blir en

Udvendig istandsættelse: Kritik
af, at den udvendige istandsætte}-
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løsning af økonomien omkring følgeskaderne på gulve.
Badeværelsesrenoveringer: Ønske om
en status. For øjeblikket udføres tekniske undersøgelser, bl.a. på badeværelserne, med henblik på ansøgning om en
helhedsplan for renovering af bebyggelserne. Det er forholdsvis sjældent, at
badeværelser godkendes til helhedsplaner. Der skal være tale om egentlige
byggeskader. Det er planen, at arkitektog ingeniørfirmaerne, der foretager de
tekniske undersøgelser, skal udarbejde
planer for renovering af badeværelserne
i bebyggelsen.
Der skal samtidig udarbejdes finansieringsplaner for forskellige råderetsløsninger, så beboerne vil kunne gå i gang
efter eget ønske, f.eks. efter de planer,
der er udarbejdet til bebyggelsen.
Skimmelsvampeproblemer: De tekniske undersøgelser, der er i gang for
øjeblikket, omfatter også skimmelsvampeproblemer, såvel i forhold til
bygningernes tilstand som til beboeradfærd.
De almindelige regler for udluftning,
opvarmning osv. er vigtige. Her drøftedes bl.a.:
Varmeproblemer: Flere beboere i
Vester mente ikke, at de fik varme nok
i radiatorerne til at opnå rimelige temperaturer. ?O'er-isoleringen af husene er
med i helhedsplan-forberedelserne.
Nævnet vil i den kommende vinterperiode sammen med afdelingslederen igen
se på varmeforsyningen. Er der f.eks.
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stadig problemer i Torv og Vester
trods den foretagne strengregulering? De beboere, der gjorde opmærksom på problemer på møderne, er noteret. Andre må gerne melde sig på ejendomskonto-

ret.
Værksted og nyt beboerhus:
Begge dele savnes. Udløste diskussion om, hvad beboerne er
parat til at betale for at få erstatning for de mistede beboerlokaler.
Nævnet arbejder sammen med
V A på at løse de økonomiske
konsekvenser af institutionssalget
- stadig med det formål at få erstatningslokaler for dem, vi har
mistet. Der vil blive afholdt møde
i efterårsperioden. Derefter er det
planen at søge penge også i andet
fondsregi end Landsbyggefonden.
De hvide træers plads: Efterlysning afny kunstnerisk udsmykning til erstatning for de hvide
træer.
Nævnet har arbejdet på at finde et
godkendt regelsæt for en kunstfond, så det kunne blive muligt at
spare op til større kunstkøb eller
udsmykninger. Problemet er, at
man ikke må spare op på de almindelige budgetter.
Andre boligafdelinger har kunstfonde i foreningsregi, men så skal
alle afdelinger kunne søge.
Det er planen at afholde et møde
til drøftelse af situationen mellem

Galgebakkens udstillingsgruppe og
Nævnet.

Overdækning ved hoveddørene: Efterlysning af anvisning på, hvordan
man laver en overdækning ved hoveddørene. Nævnet arbejder på at få lavet
anvisningstegninger til det, der er brug
for udendørs, bl.a. i forbindelse med
råderetskatalog-revisionen som følge af
ny lovgivning om fri råderet.
Foreløbig er der udarbejdet tegninger til
et skur og forslag om på budget 2007 at
afsætte penge til udarbejdelse af tegninger til overdækning ved hoveddør.
Affalds-øerne: Mangler ekstra til pap.
Bekymring for beplantningen. - Det er
entreprenøren, der står for vedligeholdelsen det første år. Og heldigvis gror
planterne vældig godt trods den tørre
sommer.
Beboerne har stadig problemer med at
følge affalds-forskrifterne. Der skal
konstant informeres. Beboerne må meget gerne "opdrage" hinanden omkring
lukning af poser, korrekt sortering og
brug af genbrugsgården. Korrekt adfærd sparer huslejekroner!

efteråret, her~ _.der vurdering af
forsøgene med voldbeplantningen.

Projekt "Hængende haver" som vedtaget på et beboermøde.
Der arbejdes løbende med projektet, der handler om opretning og
forskønnelse af haver, stræder,
fællesarealer etc. Det er ejendomskontoret, der må henvende
sig til beboerne - ikke Nævnet,
der dog godt må lave oplæg til
kollektive løsninger. I den takt,
ejendomskontoret kan følge med,
vil der komme udspil omkring
projektet. Der arbejdes for øjeblikket med opdatering af gældende regler (bl.a. bygningsreglement, brandforeskrifter m.m.)og med registrering af særligt
forsømte have- og strædeområder.

Vedligeholdelse af vandhaner o.lign.:
Afdelingen står for standardvedligeholdelse, men ikke for vedligeholdelse af
eks.vis selvkøbte armaturer, som koster
ekstra i reservedele eller specialindkøb.
Man kan bestille besøg af en blikkenslager på ejendomskontoret, men skal i
givet fald selv betale for ikkestandardarbejde.

Udendørs swimmingpools i haver:
giver i visse tilfælde anledning til støjproblemer. De, der føler sig generet,
kan klage til ejendomskontoret/VA.
Agendagruppen vil desuden i den
kommende sæson arbejde med spørgsmål om vandforbrug, korrekt tømning,
hvis der er brugt desinficerende midler
m.m.
For Nævnet - Biba Schwoon

Udvendig vedligeholdelse: Bænkene
trænger til renovering. Det tages løbende - lissom trappetrin og strædefliser.
Forskellige projekter (bl.a. forskønnelse
af de gamle legepladser i Vester og
Sønder) er på vej.
Grøn vedligeholdelse: Der vil komme
oplæg om forskellige grønne projekter i
Brian OJ:!: Birger, Torv 7-10 sidst i iuli 2006
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Opsamling fra kvartersmøde nr. 1
Over, Torv og Øster: Mandag den 8. mai 2006
/Ø

to

Til stede:
Fra Over: Birthe, Vibeke
Fra Torv: Inge, Janne, Anita, Fritjof, Simon
Fra Øster: Helge, Preben
Fra Sønder: Biba
Fælles farve til træværk: Simon lagde ud med at efterlyse noget fælles farve til træværket.
F.eks. en form for terpentin/linolieblanding, som han med godt resultat havde brugt på nogle
brædder i Torv 3.
Biba svarede, at løsningen nok går i retning af tre lyse farver.
Fritjof advarede imod, at bruge heldækkende maling til træværket. Dels skaller det af og dels ses
algebegroninger meget tydeligt.

(

Vandskader på gulve under utætte ateliervinduerne: Fritjof efterlyste, at der blev gjort noget
ved følgeskaderne på gulvene. Det bør være muligt at fa udgiften refunderet, hvis man selv går i
gang.
Udgifter til trinetter: Inge syntes, at lejeudgiften for et trinette var meget høj.
Kontaktpersoner i stræder: Simon og Preben efterlyste kontaktpersoner i stræderne, blandt andet
til fredagsspisehusene.
Badeværelsesrenoveringer: Fritjof spurgte til, hvad status er for badeværelsesrenoveringerne.
Biba svarede, at der for øjeblikket påstår en tilstands vurdering af badeværelserne med henblik på at
få dem renoveret delvist med støtte for landsbyggefonden.
Værksted og nyt beboerhus: Fritjof savnede værkstedet, hvilket gav anledning til en snak om,
hvad beboerne vil betale for nye beboerlokaler
Hvide træer: Mødet sluttede med en efterlysning af noget ny udsmykning på pladsen ved de hvide
træer. Problemet er at der mangler en kunstfond.

(
\

Opsamling fra kvartersmøde nr. 2
Mark, Sten og Vester: Tirsdag den 9. mai 2006

/
(

Til stede:
Fra Vester: Benny, Peter, Grethe, Marianne
'--- Fra Mark: Jane, Lisbeth, Britta, Knud.
Fra Sten: Michael
Fra Sønder: Biba,
Fra Over: Jens
Fra Torv: Simon.
Manglende udvendig istandsættelse: Benny lagde ud med, kritisere at der udlejes huse, hvor der
mangler udvendig istandsættelse, f.eks. manglende espalierer. Biba svarede at reglerne er sådan, at
man selv skal sætte listerne op efter maling, og det skal anføres synsrapporten, hvis dette ikke er
gjort. Marianne syntes ikke at dette var rimeligt, eftersom lister er 32 år gamle.
Kvartersmøde opsamling maj 2006
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Maling af eternitfacaderne: Jane mente, at alle huse burde males ved indflytning. Biba svarede, at
maling af eternitfacader bestemt ville give husene et løft, og det er under overvejelse at få med i en
ansøgning til Real Dania Fonden.
Skimmelsvampeproblemer: For øjeblikket er 50 boliger ved at blive tjekket for skimmelsvamp af
selskaberne Niras og Nova 5, som led i vurdering af boligernes tilstand til brug for ansøgning til
landsbyggefonden. Marianne havde ikke den store tiltro til, at problemerne kunne løses. Det
kommer hele tiden igen især i badeværelserne. Michael fra Sten 2- I a. kunne godt tænke sig, at
hans hus kom med i puljen, som skulle undersøges nærmere.
Varmeproblemer: Grethe havde problemer med at få varme i stuen, hun havde sendt et brev om
dette til VA, men uden positivt resultat. Dette første til den diskussions af boligernes isolering
tilstand, som ligger langt under nutidens standard. Problemet er, at en efterisolering vil koste en
koste en formue.
Legepladsen i Sønder: Benny havde et forslag til forbedring af legepladsen i Sønder. Kort fortalt
burde der sås græs i bunden, så denne kommer på niveau med asfalten. Betonmurene kunne renses
ned eller beplantes med vedbend.
Lys og luft på voldene: Benny var meget tilfreds med den udtynding som var sket på volden ved
Vester 8 og 9.
Overclækning ved hoveddørene: Grete efterlyste en anvisning på, hvordan man laver en
overdækning ved hoveddørene. Det står i husreglementet at en sådan anvisning skal laves. Der kom
en diskussion af, hvor stort et arbejde det ville være at lave en sådan anvisning. Simon mente, at det
var en overkommelig opgave, i det man kunne basere sig på erfaringer fra de steder, hvor
overdækninger allerede findes.

Opsamling fra kvartersmøde nr. 3:
Neder, Skrænt og Sønder: Mandag den 15. maj.
Til Stede
lDFraNeder:
Fra Skrænt: Claes, Marina, Annette, Jørgen
Fra Sønder: Eva, Ellen, Jens, Biba
Fra Over: Birthe
Fra Torv: Jytte
Havevedligeholdelse: Jytte J. havde haft en hård tøm i naboens en nyindflyttet nabos baghave. Hun
syntes bestemt at der manglede noget udvendigt flyttesyn af haverne.
Affaldshusene: Claes var bekymret for, hvordan det skal gå med den grønne beplantning omkring
affaldshusene. Hvem sørger for vanding. Mht. til antal containere kunne han godt tænke sig en
ekstra til pap.
Der problemer med fejlpåfyldning af containerne. Dette har Jytte gjort noget ved med et skilte, at
opfordre sine medbrugere til at binde knude på affaldsposen og benytte containergården.
Renovering af bænke: Biba gav Claes ret i at bænkene blandt andet foran deres stræde trænger til
en renovering. Claes gjorde også opmærksom på et trappetrin trængte til udskiftning.
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Nedfaldspergola: Overlæggeren på pergolaen i Evas nabos have (Neder 4-3) var faldet ned. Hun
blev henvist til ejendomskontoret for at få dette udbedret.
Vedligeholdelse af eternitfacaderne: Claes mente, at dårligt vedligeholdt og falmede facader, var
med til at give byggeriet et slummet udseende. Biba gjorde opmærksom på, at de farver som
erfaringsmæssigt falmer ikke længere bliver udleveret, men et langtidsholdbart løft i
Galgebakkebakkens vedligeholdelse, nok kræver en ansøgning til Real Dania Fonden.
Maling af skure og pergola: Der er ikke afsat penge til gør det selv maling af skure og pergola
efter samme retningslinier som maling af eternitfacaderne, fordi udgifterne vil blive alt for store.
Men hvis det gøres på egen regning anbefales en transparent løsning
Swimmingpool i sønder 2: Eva var meget utilfreds med denne, pga. støj og andre gener. Hun blev
opfordret til at klage over støjende adfærd, som den enkleste måde at gøre noget ved problemet.
Manglende vvs-service fra ejendomskontorets side: Ellen havde fået at vide, at en utæt vandhane
måtte være hendes eget problem, eftersom den var af en særlig type. Det var der ingen der fandt
rimeligt. En sådan service hører ind under ejendomskontorets kerneydelser.

(

Hængende haver: Biba oplyste, at nævnet bestemt ikke har glemt de upassede hængende haver,
men ejendomskontoret skal have ressourcer til at følge op på sagerne.

16. maj 2006:

MvhSten

Kvartersmøde opsamling maj 2006
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Nævnsmøder i efteråret 2006

11

Nævnets første møde efter sommerferien (NM 13) blir undtagelsesvis en tirsdag, den 8. august.
De øvrige møder er fastlagt til
torsdage: 24.08., 7.9., 21.09.,
5.1 o., 26.10., 9.11., 23.11. og
14.12.

1/

i

i
i
l
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vendigt, at vi blir bedre til at spare
på vores vandforbrug.
Temamøderne var til oplysning.
Budgetbeboermødet i september
er stedet for den egentlige budgetdiskussion og -vedtagelse for
året 2007.

, 2 temamøder om budgettet

Nyansættelser

Som aftalt på budgetbeboermødet
i september 2005, har Nævnet
sammen med afdelingsleder Kaj
Agnershøj afholdt temamøde om,
hvordan Galgebakkens budget er
sammensat. Det ene møde blev til
to, for at vi kunne nå igennem alle
aspekter.
Spørgelysten var stor fra de - ikke
så mange - der var mødt op. Og
endnu en gang måtte vi sammen
konstatere, at en meget stor del af
Galgebakkens budget består af
poster, som vi ikke har indflydelse
på, som f.eks. nettokapitaludgifter.
En stor del af de udgifter, vi kan
spare på, har vi allerede været
inde over. Et eksempel er vores
vandforbrug, hvor vi har sparet
mange penge gennem de seneste
år, men stadig kollektivt skal være
opmærksomme på. For at stigende
vand afgifter ikke skal få posten til
at eksplodere, er det stadig nød-

Af forskellige grunde var vi
kommet til at mangle ansatte til
tre stillinger, 2 ejendomsfunktionærer og 1 snedker. På et ansættelsesmøde i denne måned, hvor
Nævnet var repræsenteret i ansættelsesudvalget med to medlemmer, lykkedes det at få besat alle
tre stillinger. I snedkerstillingen er
der ansat en ejendomsfunktionær
med særlig kunnen på snedker- og
tømrerområdet, de to andre ejendomsfunktionærer har med hver
deres baggrund erfaringer med
arbejde på WS og varmeområdet.
De to begynder i juli måned, den
ene - efter planlagt ferie - ganske
kort i august og derefter 1. september. Til den tid vil det være
oplagt at gen- og nypræsentere
Galgebakkens ansatte i Galgebakkeposten.
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For Nævnet-

GALGEBAKKEPOSTEN

Biba Schwoon

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken

Galgebakken Øster 1-2
TLF. 43 64 15 02

Materiale til:

Budget-beboermøde
Mandag den 25. september 2006 kl. 1930 i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent

3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
. 5) Godkendelse af referat fra regnskabsbeboermødet den 20. april 2006
(se GB Posten 310, juni 2006)

6) Revision af agendaplanen (se side 2)
7) Budget 2007 (se side 3 - 13)
a) Gennemgang og diskussion af budget (se sidel4 -19)
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet
• Forslag om lægning af flisegange på p-pladseme (se side24 ø.)
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler - konto 119 (se side 8, note 12)
d) Antennebudget (se side] 0, note 15)
e) Godkendelse af budgettet

8) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens
• Forslag om tilkendegivelse om kommunens institutionsplanlægning på GB (se side24 n.)

9) Eventuelt

Efter vedtægtern? 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 18. september)

Årsbudget 2007

Vridsløselille Andelsboligforening

Periode: 01.01. - 31.12.

Afdeling 9 - Galgebakken
Boligorganisation:

Afdeling:

Tilsynsførende kommune:

LBF organisationsnr.: 0165
Vridsløselille Andelsboligforening
Vognporten 2, 2620 Albertslund
4364 9301/4364 5201
Tlf./fax:
sekretariat@va-boljg.dk
E-mail:
CVR-nr.: 65167328

LBF afdelingsnr.:
0900
Afdeling 9 - Galgebakken
Galgebakken Torv, 2620 Albertslund
Tlf./fax:
4364 9301/4364 5201
E-mail:
sekretariat@va-bolig.dk
P-nr.:
1.003.159.045

Kommunenr.:
165
Albertslund Kommune
Rådhuset, 2620 Albertslund
Tlf./fax:
4368 6868/4368 6928
E-mail:
albertslund@albertslund.dk

Bruttoetageareal
i alt m2
60.529
94

Lejemål:

Almene familieboliger
Almene ungdomsboliger
Almene ældreboliger
Boligoplysninger i alt
Boliger fordelt på antal rum:

1 rum/suppl.
1 rum
2 rum
3 rum
4 rum
5 rum

Heraf:
Plejeboliger
(ældreboliger med tilknyttet
serviceareal)
Enkeltyærelser
(uden selvstændigt køkken)
Bofællesskaber
(individuelt/kollektivt)
Erhvervslejemål
Institutioner
Garaoer/caroorte
Lejemålsoolvsninoer i alt

Matrikel nr.:
8 CC m.fl.

Beboerfaciliteter og installationer:

Pub
Særskilte mødelokaler
Vaskeri:

Vaskerinstallation, fælles
Vandinstallation:

Enstrenget
Affald:

alejemåls-

Antal lejemål

enheder
1
1
1

687

60.623

687

3.564
7.254
3.552
13.586
32.573

117
124
43
151
252

326

2

60.949

689

Antal lejemålsenheder
687,0
0,0
0,0
687,0

1 pr. påbegyndt
60m 2
1/5

6,0

6930

BBR-ejendomsnummer:

Skæringsdato byggeregnskab/ drift:

00278-4

1974

Lejeoplysninger for boliger:

Lejeforhøjelse:
Dato for lejeforhøjelse:
Ny leje pr. m2 pr. år:
Forhøjelse pr. m2 i kr.
Forhøjelse pr. m2 i %
Forhøjelse i alt oå årsbasis i kr.

01.01.2007
840
40
4,94%
2.399.449

Kildesortering af affald inde i boligen
Kildesortering af affald uden for boligen
Forbrugsmåling:

Vandmåling, kollektiv
Varmemåling, individuel
El-måling, individuel
Varmeforsyning:

Udarbejdet af:

Økonomlafdelingen

Budgettet er godkendt:
Beboernævn
Beboermøde

24.08.2006

F ernvarme

Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 25. september 2006
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Årsbudget for 2007
Afd. 9
INDTÆGTER
Konto
Note Tekst

Regnskab
2005
kr. 1.000

Huslejestigning i %
Dato for stigning

201

14

Ordinære indtægter
Boligafgifter og lejer:
Lejligheder
Erhverv
Beboerindbetalinger El

45.909
115
0

48.528
119
-5

50.927
124
-5

93

121

395
51
38
155

405
195
50
40
216

0
0
49.374

0
0
52.073

202

Renter

259

203

Andre ordinære indtægter:
1 Vaskeri indtægter (kt. 118)
2 Udlejning trinetter (kt. 118)
3 Udlejning beboerlokale (kt. 118)
4 Andel af fællesfaciliteters drift (kt. 118)
5 Andel af fællesfaciliteters drift (kt. 119)

372
0
48
39
221

Ekstraordinære indtægter
Korrektioner vedrørende tidligere år
Underskud
!Indtægter ialt

206
210

15

Budget Budget
2006
2007
kr. 1.000 kr. 1.000
5,70%
4,94%
1.1.2006 1.1.2007

869
143
47.975

., 0

Antennebudget

Der kan forekomme afrundingsdifferencer i budgetkolonne 2006/2007

Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 25. september 2006
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Arsbudget for 2007
Afd. 9

NOTER.

8.

Renholdelse
Personaleudgifter:

Afdelingsleder
Løn ejendomsfunktionærer
Lønrelaterede offentlige udgifter
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Regulering feriepengeforpligtigelse
Øvrige personaleomkostninger
-Refusion inspektørordning
Personaleudgifter i alt:

1 ansat
10 ansatte

550.769
3.643.775
40.000
10.300
44.202
165.000
-98.880
4.355.167

Lokaleudgifter:

Drift af ejendomskontor
Drift af materialegård
Lokaleudgifter i alt:

302.000
35.000
337 ..000

Anden renholdelse:

Skad~yrsbekæmpelse
Snerydning
TIikaideabonnement Falck m.v.
Øvrige renholdelsesudgifter
Anden renholdelse i alt:
Renholdelse i alt:

9.

. .o.

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

Planlagt 09 periodisk vedligeholdelse 09 fornyelser
(29) Primære bygningsdele
(39) Kompletterende bygningsdele
( 49) Overflader, belægning, beklædning
(59) WS-anlæg
(69) El, antenner, mekaniske anlæg
(79) Køleskabe, komfurer, inventar
(89) Have- og friarealer
-Overført fra henlæggelser

Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 25. september 2006

30.000
50.000
25.000
150.000
255.000
4.947.167

95.000
87,000
70.000
529.000
130.000
397.000
392.000
1.700.000

564.000
452.000
1.500.000
714.000
78.000
917.000
1.918.000
6.143.000
-6.143.000
0
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Årsbudget for 2007
Afd. 9

NOTER

13.

Afskrivninger
Anlægsaktiver:
Vaskeri 2004
Saldo 1.1.2006
Afskrivning i 2006 udgør
Rest til afskrivning 2007-2014
Afskrivning i 2007 udgør
Renovering købmandslokaler
Saldo 1.1.2006
Afskrivning i 2006 udgør
Rest til afskrivning 2007-2010
Afskrivning i 2007 udgør

356.667
40.000
316.667
40.000

190.166
21.300
168.866
22.000

Skimmelsvamp
Såldo 1.1.2006
Afskrivning i 2006 udgør
Rest til afskrivning 2007-2011
Afskrivning i 2007 udgør

1.596.411
160.000
1.436.411

Affaldsøer
Saldo 1.1.2006
Tilgang 2006
Afskrivning i 2006 udgør
Rest til afskrivning 2007-2009
Afskrivning i 2007 udgør

0
287.264
130.000
157.264

Materiale til budgetbeboermøde pa Galgebakken 25. september 2006

320.000

60.000
442.000
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Likviditetsbud
20-06-2006

59 Galgebakken

Konto

116212
116221
116221
116221
116221
116313
116313
116321
116341
116374
116411
116411
116413
116421
116421
116422
116431
116431
116432
116442
116442
116442
116452
116501
116503

Beskrivelse
Lette facader
Lette facader
Indervægge
Ombygning af C2 + C4 boliger
Indervægge
Rep. af indervægge
Indervægge
Rep. af revner i indervægge
Indervægge
Rep. af skimmelsvamp
Vinduer i facade
Rep. snedker inden maling
Vinduer i facade
Udskiftning af tennoruder
Døre i indervægge
Udsk. baddøre ved fraflytning
Trappegelændere
Opretning / rep.
Taghætter
Taghætter
Ydervægge overflader
Afrensning af grafitl
Ydervægge overflader
Maling til beboere eternitplader
Vinduesoverflader ydervægge, komple1
Maling af døre og vinduer i Mark
Indervægge overflader
Malerarbejde ifb. med fraflytning
Indervægge overflader
Rep. af rutex
Vægge i vådrum
Malerbehandling af badeværelser
Gulve
Lakering af gulve ifb. med fraflytning
Gulve
Rep. af gulve
Gulve i vådrum
Rep. af gulve i badeværelser
Trapper indvendige overflader
Trapper indvendige lakering
Trapper indvendige overflader
Trapper indvendige rep. af trin
Trapper Indvendige overflader
Udskiftning
Lofter indvendige
Rep. af lofter
Kloak i terræn
Renov. / rep. kloakker
Fjernvarme i terræn
Fjernvarme i tærren

I

Budget i 1000 kr.
2007
52

43
21
21
427
235
153
27
27
10
33
5
252
408
153
107
267
11?
21
21

15
193
10
210
10
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Likviditetsbudget
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59 Galgebakk,

Budget-/regnskabsperiode:

1. jan -31. dec

Beregningsdato:

20-06-2006

-

c:t'

s::

~

Konto

Beskrivelse

budget Budget i 1000 kr.

('Il

s.
('Il

c:t'
C

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Total

('Il

116.2

Primære bygningsdele

0

564

3.669

9.441

9.441

8.960

8.960

9.065

3.293

3.293

3.293

669

669

691

669

669

669

64.015

~~

116.3

Kompletterende byQningsdele

0

452

452

452

532

452

452

452

452

452

452

452

452

666

17.525

8.448

8.448

40.591

'go.
~

116.4

Overflader, belæQning, beklædning

0

1.500

4.043

28.641

26.891

26.772

26.666

1.898

1.930

1.930

1.755

2.154

1.717

2.390

2.004

2.003

1.898

134.192

116.5

WS-anlæg

0

714

714

588

846

588

2.133

588

5.311

5.372

5.005

6.475

544

544

596

544

5.530

36.092

('Il

116.6

El, mekaniske anlæg

0

78

78

78

78

78

78

78

78

1.285

78

78

78

78

78

78

78

2.455

116.7

Køleskabe, komfurer, inventar

0

917

708

708

760

708

708

760

14.508

14.351

14.403

14.351

708

760

708

865

760

66.683

§-

()Q
c:t'

~

~
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::s

t'-,1

116.8

Have- og friarealer

0

1.918

3.672

5.352

4.822

1.199

1.252

727

937

1.777

1.514

1.462

1.357

1.567

1.462

989

727

30.734

'.-'•

116

Planlagt forbrug I alt

6.457

6.143

13.336

45.260

43.370

38.757

40.249

13.568

26.509

28.460

26.500

25.641

5.525

6.696

23.042

13.596

18.110

374.762

½

120

Henlæggelser

8.950

~

~
~

c:t'

('Il

"I
t'-,1

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

9.200

147.200

0

4.304

34.844

34.844

33.164

33.164

8.396

7.347

8.554

7.347

4.723

0

0

8.920

0

0

185.607

Udløb af byggeskadelån

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.057

2.057

2.057

2.057

2.057

2.057

12.342

Anden finaciering(50% køkkener)

0

0

0

0

0

0

0

6.822

6.822

6.822

6.822

0

0

0

0

27.286
-2.327

O·

Af-i tilgang

2.493

3.057

168

-1.216

674

3.607

2.115

4.028

-3.141

-3.885

-3.132

-2.840

5.732

4.561

-2.865

-2.339

-6.853

401

Primo saldo

8.858 11.351

14.408

14.576

13.360

14.034

17.641

19.756

23.784

20.644

16.759

13.628

10.788

16.520

21.081

18.216

15.877

401

Diverse korrektioner
Ultimosaldo

11.351 14.408

14.576

13.360

14.034

17.641

19.756

23.784

20.644

16.759

13.628

10.788

16.520

21.081

18.216

15.877

9.024

101

220

747

715

639

664

224

437

469

437

423

91

110

380

224

299

386

0

71

575

575

547

547

138

234

254

234

190

0

0

147

0

0

219

152

152

152

152

152

152

152

152

152

152

186

186

186

186

186

186

164

238

240

220

231

291

326

392

341

276

225

178

273

348

300

262

149

0,9

0
0

°'

9.200

Anden finansiering helhedsplan

Nøgletal

Forbrug i kr./m 2
Lånefinansiering i kr./m2
Henlæggelser i kr./m2 kt. 120
Henlæggelser i kr./m 2 kt. 401

r.,;.
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Til disse ændringer kan der føjes følgende kommentarer:
Konto 105 Nettokapitaludgifter:
Nettokapitaludgifterne ændres stort set ikke da lånenene i overvejende grad er kontantlån
med fast ydelse eller fast ydelse på udamortiserede lån.
Konto 106 Ejendomsskatter
Ejendommen vurderes hvert andet år. Næste vurdering er 1. oktober 2006. I det
mellemliggende år foretages en årsregulering af ejendomsvurderingen. Ejendomsvurdering
pr. 1.10.2004 danner grundlag for ejendomskatten i 2007 med en budgetteret stigning på
3%.
Konto 107 Vandafgift
Vandprisen fra 2004 var kr. 36,04 pr. m3, i 2005 var den kr. 39,29 pr. m3, hvilket er en
stigning på 8,27%. I estimatet 2006 er prisen kr. 41.20 pr. m3, som er en stigning på
4,64% i forhold til regnskab 2005. Der budgetteres med 8,59% i stigning i 2007. Der er
taget hensyn til forbruget i forhold til regnskabet for 2005. Vand til vaskeri er budgetteret
på konto 118.
Konto 109 Renovation
Der budgetteres med en stigning på 3% i forhold til estimat 2006. Stigningen på 26% i
forhold til budget 2006, skyldes en forventet større mængde affald og højere priser end i
budget 2006.
Konto 110 Forsikring
Der budgetteres med en stigning på 3% i forhold til estimat 2006.
Konto 111 Fælles energiforbrug
Der budgetteres med en besparelse i forhold til budgettet 2006, som i det væsentlige
skyldes, at en stor del af el og varmeudgifter for vaskeri og varmeudgifter andre
fælleslokaler undtaget materialegården er rykket til konto 118. Herudover har VA opnået en
fordelagtig fastprisaftale på el i 2007, som betyder en lavere enhedspris end i 2006.
Konto 112 Administrationsbidrag
Administrationsbidraget er budgetteret med de satser som er vedtaget på VA's
generalforsamling i maj 2006 ved godkendelse af foreningens budget for 2007.
Varmeregnskabshonoraret er bortfaldet fra år 2006.
Konto 114 Renholdelse
Bmandingen er ændret, således vi kun har Ejendomsfunktionærer ansat, dette bevirker en
besparelse da vi er blevet pålagt moms af egne håndværkere.
Konto 115 Almindelig vedligeholdelse
Kontoen er reguleret med pris inddeks, se vedlagte liste for konto 115.
Konto 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse
Se vedlagte liste for konto 116.
Konto 118 Særlige aktiviteter
Størstedelen af stigningen i forhold til budget 2006 skyldes at størstedelen af det fælles
energiforbrug er rykket fra konto 111 til 118. Derudover forventes der stigning i udgifterne
til vaskeri og beboerhus, baseret på forbrug i 2005 og det skønnede forbrug i 2006.
Konto 120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse
Der er budgetteret med almindelig prisstigning.

Materiale til budgetbeboermøde på Galgebakken 25. september 2006
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Nævnets kommentar til Galgebakkens budget 2007
Budgettet for 2007 viser en stigning i boligudgiften på 4,94%.
Da vi startede budgetbehandlingen var det med et oplæg fra VA, som viste en stigning på 5,79%.
Dertil kom efterfølgende nogle justeringer - hvilket medførte at vi var over 6% i stigning.
I den efterfølgende behandling i økonomiudvalg og nævn opstillede vi besparelsesmuligheder, som
reducerede stigningen til 3,5%.
Besparelserne indeholdt dog nogle følsomme emner, som vi på forhånd vidste ville give problemer i
forhold til vores administration, revisor og tilsynsmyndigheden Alb. Kommune:
• Skimmelsvampesagen afskrevet over 10 år i stedet for kun 5 år.
• Nedskrive henlæggelser til langtidsplanen med 100.000 kr.
Efter diskussion med V A's økonomiafdeling måtte vi droppe disse besparelser, fordi det blev klart at
det ikke ville blive godkendt i V A's bestyrelse.
Vi har i behandlingen søgt besparelser i driften; men har konstateret at vi ikke kan få indsigt i
Galgebakkens driftsplan, som beskriver timeforbrug til løsning af driftens forskellige opgaver.
Det finder Nævnet meget kritisabelt.
VA's administration og bestyrelse ønsker ikke at offentliggøre driftsplaner, som vil kunne bruges af
konkurrerende virksomheder på området.
Argumentet er at driftsplanernes detaljerede angivelse af time- og opgavefordeling, der er et
arbejdsredskab for Driften, vil kunne misbruges i en tilbudssituation.
I forbindelse med næste års budgetbehandling er vi blevet lovet at opgaverne i afdelingens
ydelseskatalog bliver forsynet med økonomiske oplysninger, der kan bidrage til en mere detaljeret
behandling af budgettallene for driftens opgaver.
Nævnet har i den forbindelse vedtaget: Nævnet tager forbehold for fremtidig godkendelse af budgetter
uden detaljeret indsigt i Galgebakkens Driftsplaner
Budgettet er præget af stigninger i de offentlige takster og afgifter (vand og renovation).
Henlæggelser til istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning er sat kraftigt op, idet GB skal
betale en stadig stigende udgift til istandsættelser, når fraflytter har beboet lejligheden i mere end 10 år.
Samtidig har vi et stigende tab på fraflyttere, som ikke kan betale regningen for istandsættelse.
Stigningen i budgettet på 4,94% finder nævnet stadig er højt.
Vi har vurderet muligheden for yderligere besparelser og har konstateret at potentialet begrænser sig til
konto 119 (beboeraktiviteter). Vi har ikke ønsket at foreslå reduktion af denne konto, som indeholder
midler til at understøtte GB's sociale liv (Beboerhus aktiviteter, aktivitetsmedarbejder, udlån m.m.)
samt beboerdemokratiet (beboermøder, nævn, nævnssekretær).
Antennebidraget (Bolignet basisydelse) nedsættes fra 154 kr/måned til 123 kr/måned.
For at løse finansieringsproblemet på langtidsplanen arbejder VA på opstilling af Helhedsplan for GB
med ansøgning til Landsbyggefonden om støttede midler. De tekniske undersøgelser er tæt på at være
færdige, hvorefter en række møder vil afklare, hvilken form ansøgningen vil kunne få.
Vi afventer udfaldet af vores ansøgning til LBF om midler til huslejenedsættelse. Afgørelsen kommer
medio oktober.

Nævnet på Galgebakken
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Oplæg fra beboerhusets forretningsudvalg vedrørende
vikarbudget
Aktivitetsmedarbejderen er ansat 37 timer om ugen. Udgiften til stillingen er 392.320 kr. om året, inkl.
pension, ATP, særlig feriegodtgørelse og kørsel, som udgør 6.755 kr. i 2005.
Der er kun afsat 390.000 kr. på kontoen (119500 - løn til udlånsmedarbejder)
Der blev i 2005 brugt 431.214 kr. på kontoen.
Det vil sige, at der blev brugt (431.214 kr. - 392.320 kr.=) 38.894 kr. til vikarer.
Det er besluttet, at der fast er 3 ekstra timer ugentlig til vikarer, således at der i alt er 40 timer ugentlig
til rådighed for udlån og beboerhus.
Der bruges vikar fast hver lørdag i udlånet.
Lørdage, søndage og helligdage bruges der vikar til udlån og tjek af(= hjemlån af) beboerhuset.
Behov for vikardækning ved ferie og feriefridage er 6 uger a 13 timer (dog var udlånet lukket 2 uger i
jule måned).
Endvidere er der behov for vikardækning ved kursusdage, alarmopkald/fejlalarmer og sygdom.

Konklusion: Der er simpelt hen afsat for få penge på kontoen.

Forretningsudvalgets ønske til budget 2007:

Udlånsmedarbejder+ afløsere: 440.000 kr.
Beboerfester: 50.000 kr.
Opvaskere: 28.000 kr.
Inventar mm. til beboerhus: 40.000 kr.
Nyindkøb til udlån: 15.000 kr.

Drift af udlån: 45.000 kr.
Rengøring af beboerhus: 135.000 kr.

Disse beløb er efterfølgende medtaget i det fremlagte budgetforslag.

Med venlig hilsen:
Beboerhusets Forretningsudvalg
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Timeforbrug til Galgebakke fest arrangementer (til eks. en sankthansfest):
Timeforbrug for planlægning ca. 40 timer.
Arranger talere, sange, personale, oprydning.
Opstilling af telt- borde/stole - senen- udskænkning - m.m. Klargøre250 fakler.
Nedtagning af telte m.m. gøres umiddelbart efter arrangementet, pga. mulighed for hærværk, og vare
normalt til kl. 03.00 om natten i bedste fald.

Afløsning med vikarer:
Lørdag: Udlånskontor + hjemlån af beboerhuset= 3 timer.
Søndag: Hjemlån af beboerhuset = 1 time.
Hvis der er ekstra timeforbrug i forbindelse med hjemlån påføres dette lejeren af beboerhuset.
Ferie: Beboerudlånet er lukket i 2 uger om sommeren.
Forbruget til afløsning er pt. 250 timer om året, og aflønnes med kr. 118 pr. time.

Opgørelse udfærdiget efter oplysninger fra beboerhusmedarbejderen.

Med venlig hilsen:
Afdelingsleder Kaj Agnershøj
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Arbejdsbeskrivelse for Galgebakkens nævnssekretær
1. Arbejdsgiverrollen varetages af VA ved den administrative leder på Galgebakken.
2. Hovedopgave.
Sekretærens primære opgave er at understøtte beboerarbejde herunder beboernævnets
praktiske/administrative gøremål på Galgebakken.
3. Sekretærens funktioner omfatter følgende arbejdsområder:

Nævnsmøder:
- i samarbejde med det nævnsmedlem, som er mødeforbereder, forberede nævnsmøder praktisk og
administrativt
- deltage i og tage referat af nævnsmøder
- fordele disse til nævnsmedlemmer og afdelingsleder hurtigst muligt efter mødet
- føre postliste, 'husker' og kalender
- skrive breve og informationsmateriale og sørge for, at beslutninger offentliggøres efter aftale på
nævnsmøder og/eller med de relevante nævnsmedlemmer
Beboermøder:
- arrangere mødet i samarbejde med Huset
- efter aftale med nævnet forberede dagsorden og øvrigt materiale til møderne
- tage referat af møderne, sørge for dirigenternes godkendelse af referatet og mangfoldiggørelse af
dette efter aftale med Nævnet
- offentliggøre beboermødebeslutninger
Andre møder:
- efter aftale med Nævnet deltage i andre møder af særlig karakter og tage referat af disse
N ævnslokalet:
- passe arkivfunktionen i forbindelse med nævnsmøder, beboermøder og udvalgsmøder, ind- og
udgående post, Galgebakkeposten og andet lignende materiale
- fordele relevant indgået materiale til relevante personer
- indkøbe kaffe, the, øl, vand og 'aftalt spiseligt' til nævnsmøder og evt. andre møder
- informere og formidle l<:ontakt, når beboere henvender sig til nævnskontoret
OBS
De omtale møder foregår om aftenen.
Daglig arbejdstid tilrettelægges efter aftale med Nævnet.
Sekretæren forventes løbende at registrere sit timeforbrug og holde Nævnets kontaktperson orienteret
om evt. problemer med at nå det aftalte.
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Foreløbigtreferatfra:

Budget Beboermøde på Galgebakken
25. september 2006
Til beboere på Galgebakken (til afhentning)

9. oktober 2006. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

nævnsmedlemmer er målet ikke at få fat i tal, som viser, at driften på GB er for dyr eller for dårlig.
Fornemmelsen er, at driften kører ganske rimeligt, men så længe nævnet ikke har en ordentlig indsigt i
driftsforholdene, kan man ikke sige til beboerne, at driften fungerer optimalt, og der ikke er noget at komme
efter, hvis der skal findes besparelser.
Netop i skærpede konkurrencesituationer påhviler det VA, at give beboerne vished for, at de ikke kan få
noget bedre eller billigere ved at gå andre steder hen. Det burde være ganske naturligt, at VA informerer
åbent om driftsforholdene. På den måde kan nævnsmedlemmer og andre beboere få mulighed for at danne
sig deres egen opfattelse af forholdene. Måske kan nævn og beboere komme med spørgsmål, ideer og forslag
for at få løst opgaverne bedre og mere rationelt. Måske kan nogle enkeltopgaver løses billigere af eksterne
firmaer - Eller måske tvært imod: Driften løser opgaverne langt bedre end eksterne firmaer. I sidst ende er
det beboerne, som betaler pengene, og som derfor har krav på at få at vide, hvad de får for pengene. Nævnet
vedtog derfor følgende i sin budgetkommentar:
11
Nævnet tager forbehold for fremtidige godkendelse af budgetter uden detaljeret indsigt i Galgebakkens
driftsplaner. 11

Gennemgang af budgetforslaget v. VAs direktør:
Teit Svandholm gennemgik derefter budgetforslaget: Med en huslejestigning på 4,95% i 2007 vil m 2huslejen pr. år komme op på 840 kr. Så det er helt korrekt, at Galgebakkens husleje ligger i den rigtig høje
ende. En af de rigtig store tal i Galgebakkens budget er prioritetsydelserne eller låneydelserne på 11. 75 7. 000
kr. (Konto 101-105, side 4 og note 1 side 6). Det svarer til ca. 23% af huslejen på 50 mio. kr. går til at betale
låneyde Iser.

Nogle enkeltposter i budgetgennemgangen:
Konto 107-108:Vandforbruget (side 4 øverst og note 2, side 6) på Galgebakken er med ca. 100 m 3 pr.
bolig nok lige i overkanten af det forventelige: For en dansk gennemsnitsfamilie på 4 i et lille parcelhus
3
ligger vandforbruget omkring 120-125 m • Konto 109: Renovationen (side 4 og Note 4, side 6 midt) er
steget med 300.000. Teit Svanholm var ikke helt klar hvorfor, men renovationstaksten er primært fastsat af
kommunen. Konto 110: Forsikringer (side 4 og Note 5, side 6) stiger ikke længere, fordi der er fordele ved
at tegne forsikringer kollektivt for hele V A, og med det samlede BO-VEST kan der forventes yderligere
besparelser på udgifterne til forsikringer pr. bolig.
Undervejs i Teit Svanholms budgetgennemgang spurgte Fritjof Herling og Søren Jensen, hvorfor Konto
111: Afdelingens energiforbrug (side 4 øverst) er faldet med over 200.000 kr. fra budget 2006 til budget
2007. Teit Svandholm svarede, at de ca. 200.000 kr. desværre ikke er et reelt fald i udgifterne til energi. Det
skyldes, at beløbet til dels er overført til vaskeriet på Konto 118: Særlige aktiviteter. (side 4 midt) og (Note
11, 118.1: El vaskeri = 174 .000 kr. Side 8 øverst). Biba Schwoon og Jens Ellesøe forklarede, at denne og
lignende ændringer skyldtes et ønske fra nævn og beboermøde om at •få om et bedre overblik - Temaregnskaber - over de reelle udgifter og indtægter i forbindelse med f.eks. vaskeri og beboerhus. Det år
( 1ndringerne indføjes, vil der opstå problemer ved sammenligninger med tidligere år, men til gengæld vil det
blive lettere at følge udviklingen for vaskeriet, beboerhuset m.m. de efterfølgende år.

Vedligeholdelseskontoerne 115 og 116
Konto 115: Almindelig vedligeholdelse og konto 116: Planlagt og periodisk vedligeholdelse. (side 4
midt) Her oplyste Teit Svanholm, at der også er sket væsentlige forskydninger, når man sammenligner fra
Regnskab 2005 over Budget 2006 til Budget 2007. Den almindelige vedligeholdelse er vokset kraftigt fra
231.000 kr. til 1. 700.000 kr. Men disse vedligeholdelsesudgifter er samtidig modregnet på konto 116,
planlagt vedligeholdelse. Det, som er sket, er formentlig, at man tidligere anførte så mange udgifter som
muligt på Konto 116 og undlod at bruge konto 115 - hvilket nok var lige på kanten af bekendtgørelsen. Jens
Ellesøe Olsen bekræftede, at Galgebakken i mange år søgte at holde udgifterne til almindelig vedligeholdelse
på konto 115 så tæt på O kr. som muligt. Dette ud fra en erfaring med, at konto 115 var umulig at styre: Alt
muligt blev puttet ned i denne konto, så den kom til at vokse ukontrollabelt. For nogle år siden krævede V A
imidlertid, at konto 115 skulle aktiveres og anvendes til vedligeholdelsesudgifter og at konto 116 tilsvarende
skulle reduceres. Biba Schwoon supplerede med, at dette var foranlediget af et ønske/krav fra bestyrelsen om
større sammenlignelighed mellem afdelingernes regnskaber, og det var kun Galgebakken, hvor konto 115
næsten ikke blev brugt.

Problemer med at forstå budgettet og ændringer i regnskabsprincipper
Fritjof og flere andre syntes, at budgettet på det mange områder var meget vanskelige at forstå. Man kunne
ikke danne sig et overblik over udviklingen i fut. foregående år - bl.a. fordi opgørelses/regnskabsprincippeme hyppigt blev ændret - og det var ikke lige til at se, hvor de væsentlige ændringer lå, set i fut.

Foreløbigt Referat. Del log

fl.

Budgetbeboermøde 25/9.06 på Galgebakken. Side 2 af 7

Politiske indlæg og debat
Maja Andresen, medlem af nævnet, kom med et indlæg, hvor hun begrundede, hvorfor hun gik et skridt
videre end det øvrige nævn og hverken ville sige ja eller nej til budgetforslaget. Endvidere kritiserede hun
kraftigt VAs ledelse - dvs. administrationsledelsen og bestyrelsen - for at have svigtet på en lang række
områder. Indlægget gav naturligt nok stødet til en lang række andre indlæg af overordnet politisk karakter.
(Denne debat refereres i det færdige referat fra beboermødet/ref.)

Stillingtagen til budget 2007
I løbet af mødet havde Søren Jensen formuleret følgende forslag:
"Beboermødet beslutter, at stillingtagen til budget for 2007 udsættes til relevante oplysninger er
frigivet af VA til Galgebakken."
Dirigenten meddelte beboermødet, at han agtede, at sætte Sørens Jensens forslag til afstemning.
Hvis Søren Jensens forslag bliver vedtaget, går beboermødet videre til punkt 8 på dagsorden.
Nævnet skal så indkalde til et nyt budgetbeboermøde.
Hvis Søren Jensens forslag ikke bliver vedtaget, så forsætter mødet behandlingen af de efterfølgende
budgetpunkter.
Jens Ellesøe Olsen og Søren Jensen diskuterede, hvad der mentes med 'relevante oplysninger, som skal
frigives af V A'. Dirigenten konkluderede, at der i løbet af mødet er taget et thv. minutiøst referat af aftenens
bemærkninger. Referatet vil indeholde disse bemærkninger, hvor adskillige talere har givet udtryk for, at de
savner relevante oplysninger og ønsker disse uddybet, hvis det er muligt.
Der var 42 stemmer for Søren Jensen's forslag.
Der var 37 stemmer imod Søren Jensen's forslag.
Forslaget var vedtaget.
Dirigenten sammenfattede, at budgettet går tilbage til nævnet, som efter bedste evne fortolker begrebet
'relevante oplysninger' og om muligt fremlægger dem til et nyt budgetbeboermøde. Dirigenten gik videre til
sidste punkt på dagsordenen:

8) Indkommet forslag (uden budgetkonsekvens):
Forslag fra nævnet om tilkendegivelse fra beboermødet om kommunens institutionsplanlægning på
Galgebakkens område. (se side 24)
Oplægget fra nævnet og sagen blev diskuteret (se færdigt referat/ref.).
Dirigenten satte forslaget - de to sidste linier i oplægget - til afstemning:
"vi ønsker en mere spredt aldersfordeling, alternativt en begrænsning i antallet af unge, der bliver
medlemmer af klubben på Galgebakken."
,er var 28 stemmer for forslaget. Der var 22 stemmer imod forslaget. Forslaget var vedtaget.
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Mødet sluttede kl. 22. 45.

II. Opsummering af spørgsmål til budgettet
Konto 107-108: Vandafgift
Teit Svanholm skønnede, at der var et vist potentiale for vandbesparelser på Galgebakken.
Konto 111: Afdelingen energiforbrug
Spørgsmål fra Søren Jensen og Fritjof: Hvorfor er afdelingens energiforbrug faldet med 200.000 kr. fra
budget 2006 til budget 2007
Svar fra Teit Svanholm: Skyldes desværre ikke et reelt fald i energiudgifterne, men at udgiften er overført til
vaskeri og beboerhus-lokaler under konto 118. Note 11 (side 8)
Kommentar fra Fritjof: Overførslen af energiforbrug til vaskeriet og andet gør sammenligninger over år i
regnskabet uoverskuelig.
Se i øvrigt ovenstående foreløbigt referat 1:(/ref)
Problemer med at forstå budgettet og ændringer i regnskabsprincipper
Konto 114: Renholdelse
Se først og fremmest i ovenstående referat l (lref)
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en professionel part, så der er intet at stille op i fht. leasingfirmaet. Leasingaftalen indebærer, at man
forpligter sig til at tage et antal kopier - og det er her vi er blevet snydt, kan vi vist godt sige åbent. Antallet
af kopier er væsentligt større, end hvad Galgebakken selv tager - selv om der tages mange kopier på
Galgebakken.
For at minimere Galgebakkens udgifter til leasing af kopimaskinen, overføres de overskydende kopier til
andre afdelinger i AB/BO-VEST. Således, at hvis en afdeling har behov for yderligere kopier, får de ikke lov
til at anskaffe sig en ny og større kopimaskine. De skal i stedet sende det til Galgebakken og få det kopieret
her på GBs kopimaskine. Herved får Galgebakken en indtægt, som minimerer den samlede udgift til leasing
af kopimaskinen.
Teit Svandholm gjorde opmærksom på, at hans besvarelse ikke var baseret på detailkendskab til sagen, og
opfordrede til, at man gennemgår posten i Budet 2006 og drager sammenligninger med posten i
Budgetforslag 2007.
Konto 119: Beboeraktivitetskontoen ('Diverse udgifter, incl. beboeraktiviteter')
Indledningsvist spørgsmål fra Aage Nissen vedr. dagsordenen: Er arbejds-/funktions-beskrivelser mv. i
materialet (side 19-23) blot til almindelig oplysning eller også til diskussion under pkt. 7c?
Svar fra Biba Schwoon: Materialet er fremlagt, fordi det er ønsket på tidligere beboermøde. Det understreges
at en evt. diskussion skal dreje ~ig om stillingerne og ikke personerne
Konto 123: Tab ved lejeledighed og fraflytning
Teit Svanholm (under budgetgennemgangen): Galgebakken har her en udgift på 700.000 kr. Dette skyldes
blandt andet store udeståender med beboere, som er flyttet uden at kunne betale deres udgifter til
istandsættelse.
Vine Hansen nævnte som eksempel på et konkret boligpolitisk initiativ, det igangværende forsøg på at få
ændret lovgivningen, så beboerne i almene boligområder - jvf. 'ekstraregninger' på ml. 400.000-700.000 kr.
til Galgebakken - ikke skal stå for at udrede udgifterne fra beboere, som ikke kan betale for istandsættelse
ved fraflytning. Men dette var overhovedet ikke spor let at få igennem politisk under de nuværende forhold.
Andet:
- Udgifter til Præste-bolig-sagen
Anne-Dorte Gierløf m.fl.: Hvad er udgifterne ved sagen og hvem skal afholde udgifterne - bliver det
Galgebakken ?
Svar fra Teit Svanholm: Udgifterne i størrelsesordenen 2x16.000 kr. til dækning af egne og modpartens
sagsomkostninger pga. en tabt sag. Der er ikke tale om udgifter til nogen erstatning til menighedsrådet
el.lign. Kan ikke lige svare på VAs praksis for betaling af udgifter ved sådanne og lignende retssager.
- VAs håndtering af skimmelsvampesagen i Over 9 og 10
,.,teen Søndergård, beboer i Over 10-5: Har siden starten af sagen været overordentlig utilfreds med den
..,åde, som VA og div. sagkyndige har håndteret sagen: Boligernes indeklimaproblemer og beboernes
helbredsproblemer blev bagatelliseret i årevis.
På spørgsmål fra Søren Jensen under budgetgennemgangen orienterede Teit Svanholm om, at en øget
udgiftspost under Konto 126 (var det vist/ref.) ikke skyldtes udgifter til affaldsøerne. Udgiften vedrørte den
siveskade i fjernvarmerørene i kzybekælderen under Over 9/10 (som efterfølgende forårsagede de
voldsomme skimmelsvampeproblemer i boligerne i Over 9 og 10). Siveskaden var opstået på et for
Galgebakken meget uheldigt sted (i fundamentsnittet) også økonomisk betragtet: Udgiften blev alene
Galgebakkens sag og ikke (også) kommunens.
- VAs håndtering af indeklimaproblemer generelt på Galgebakken
Maja Andresen med flere: Stor utilfredshed med VAs manglende indsats i håndteringen af Galgebakkens
indeklimaproblemer - henvisning til ændring af beboeradfærd er ikke godt nok.
Svar fra Jens Ellesøe, Biba Schwoon og Vinie Hansen: Grundlæggende drejer det sig om fejlkonstruktioner i
Galgebakkens bygninger (kuldebroer, dårlig isolering mmm). Problemet er finansieringen til udbedringer:
Mange millioner kroner, som kun kan skaffes ved enten: l. Huslejestigninger eller 2. Støtte fra
Landsbyggefonden. Nævnet og VA satser på 2.
- Forliget om ateliervinduerne
(Helge?) Forliget gav Galgebakken ca. 0 kr. Det forekommer ham, at VAs administration primært er
interesseret i, at dække sig ind, hvad angår ansvaret for dette resultat.
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Referat fra:

Budgetbeboermøde på Galgebakken, 2:, sept. 06
En uge inden mødet var materialet husstandsomdelt. Der blev udleveret 92 stemmesedler til mødet, hvilket svarer til, at 6, 7 % afsamtlige husstande var repræsenteret.
På mødet deltog endvidere: Kaj Agnershøj (Galgebakkens afdelingsleder). Leif
Hennings (Driftsområdecheffor bl.a. Galgebakken og Hyldespjældet). Teit
Svanholm (Direktør for VA.) Vinie Hansen: (Formand for VA og medlem afHyldespjældets nævn).
Formalia: 1) Dirigent: Lars Steinov, med-dirigent: Birthe Y. Nielsen. 2) Referent: Sten Hansen (nævns-sekretær) 3) Stemmeudvalg: Lars Messell, Jytte
Overgaard, Simon Jensen. 4) Forretningsorden: Den vanlige godkendt. Dagsorden: Godkendt. 5) Referat fra: Regnskabsbeboermøde 20. april 2006: Godkendt
budgetforslag giver en huslejestigning
på 4,94% pr. l. januar 2007. Alle i nævnet er enige om, at dette er for højt set i
forholdt til Galgebakkens nuværende
huslejeniveau. Økonomiudvalg og Nævn
opstillede derfor en række spareforslag,
som kunne nedbringe huslejestigningen
til 3,5%. Men hen imod slutningen af
budgetforhandlingerne stod det klart, at
VAs bestyrelse og/eller Kommunalbestyrelsen formentlig ville gennemtrumfe et budget med en højere huslejestigning end de ca. 3,5%. Nævnet afstod
derfor fra at insistere på de af spareforslagene, som V As administration ikke
kunne acceptere.
Undervejs i budgetarbejdet har nævnet søgt at indkredse og få indsigt i evt.
besparelsesmuligheder på Galgebakkens
drift. I et brev til VAs Teit Svandholm
bad nævnet om at få driftsplanerne for
Galgebakken. Teit Svandholm svarede,
at dette ikke kunne lade sig gøre pga.
konkurrencehensyn og fordi driftsplaGennemgang og diskussion af budgetnerne var et ledelsesredskab. Han blev
tet (pkt. 7a)
bakket op af VAs bestyrelse.
Nævnet mener ikke, at et sådant afNævnets kommentarer til budgetforslaget: Jens Ellesøe Olsen fra nævnet og slag ikke er acceptabelt. Nævnet have
mulighed for detailindsigt i alle driftsøkonomiudvalget uddybe nævnets
kommentarer til budgettet: Det fremlagte forhold, som det finder relevant for

Revision af agendaplan (pkt. 6)
Biba Schwoon agendagruppens årsrapport: I år har der ikke været så mange
aktiviteter i gruppen som tidligere, men
trods alt har Galgebakken fået det
grønne diplom igen, som et udtryk for at
forbrugstallene stadigvæk er i orden.
Agendagruppen vil i den kommende
periode lede efter nye besparelsesmuligheder og vil gerne have nye ideer
fra beboerne. En af de ting som ofte
bliver nævnt er at opsætte individuelle
vandmålere, men dette er der ikke penge
til, så vandbesparelser må ske med ske
fælles. Agendagruppen vil arbejde tæt
sammen med Galgebakkens nye repræsentant i brugergruppen og vil i det hele
taget meget gerne have nye medlemmer.
Lars Messen supplerede med, at hvis der
kom nogle nye med i agendagruppen,
kunne vi f.eks. gå ind i Miljøministeriets
kampagne for nedsættelse af C02 forbruget med et ton pr. borger.

4

•

GALGEBAKKEPOSTEN

3l~ r/lJIJIJj;(Mi,

budgetarbejdet. I ;rt fald for Jens
personligt og formentlig også mange
andre nævnsmedlemmer er målet ikke at
få fat i tal, som viser, at driften på GB er
for dyr eller for dårlig. Fornemmelsen
er, at driften kører ganske rimeligt, men
så længe nævnet ikke har en ordentlig
indsigt i driftsforholdene, kan man ikke
sige til beboerne, at driften fungerer
optimalt, og der ikke er noget at komme
efter, hvis der skal findes besparelser.
Det burde være ganske naturligt, at VA
informerer åbent om driftsforholdene, så
nævnsmedlemmer og andre beboere kan
danne sig deres egen opfattelse af forholdene. I sidst ende er det beboerne,
som betaler pengene, og som derfor har
krav på at få at vide, hvad de får for
pengene. Nævnet havde derfor indføjet
følgende i sin budgetkommentar:
"Nævnet tager forbehold for fremti- .
dige godkendelse afbudgetter uden
detaljeret indsigt i Galgebakkens
driftsplaner. "
Gennemgang af budgetforslaget v.
VAs direktør: Teit Svandholm indledte
gennemgangen af budgettet med at give
medhold i, at Galgebakken ligger i den
rigtig høje ende, hvad angår huslejens
størrelse. Med huslejestigningen på
4,95% i 2007 kommer den årlige kvadratmeterhusleje op på 840 kr.
Renholdelsen: Der er på konto 114:
Renholdelse, at man kan se personaleudgifterne og dermed størstedelen af
Galgebakkens driftsudgifter. Til at varetage driften af Galgebakken er der 11
ansatte: 1 afdelingsleder. 2 driftsassistenter, som tager sig af syn af flytteboliger, lokale ledelsesopgaver mv. 2 ansatte på et gartnerhold, som kun arbejder
udendørs med det grønne på Galgebak-
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ken. 6 andre ejendomsfunktionærer, som
servicerer i boligerne og står for oprydning, affaldshåndtering, fejning og græsslåning m.m.
Teit Svanholm fremviste to overheads
om antal ansatte i VAs og ABs afdelinger: Galgebakken har med 58 boliger pr.
ansat relativt få boliger pr. ansat sammenlignet med de øvrige afdelinger.
Men til gengæld har Galgebakken med
21.000 m2 pr. ansat et relativt stort
grundareal på. ansat. Teit Svanholm
understregede, at man kun kan bruge
sådanne oversigter som et udgangspunkt
for en nærmere diskussion af, hvad der
ligger bag tallene og ikke som et facit.
Søren Jensen mente, at renholdelsen er
en så stor udgiftspost, og huslejestigningen er så stor, at budgettet ikke kan
vedtages, før VA udviser større åbenhed.
Søren håbede ikke, at det blev misforstået, men selv om det er et følsomt
område, så er vi nødt til at have en debat
om renholdelsesopgaverne kan løses
mere effektivt, og hvilket serviceniveau
vi skal ligge på under hensyntagen til
huslejens størrelse. En sådan forudsætter, at vi får nogle oplysninger fra VA
Udlevering af driftsplaner: Teit Svanholm beklagede, at han med et hurtigt
brev til nævnet havde svaret 'nej' til
ønsket om at se driftsplanerne. Han
burde havde taget sig bedre tid til at
sætte sig ind i, hvad der egentlig lå bag,
inden han svarede. Han kan godt forstå
behovet for at stille uddybende spørgsmål til ressourceanvendelsen i driften. I
ydelseskataloget er det kun specificeret,
hvilke ydelser leveres, men der står intet
om, hvor mange ressourcer driften bruger til at udføre de enkelte opgaver. Det
væsentlige problem i udlevering af
driftsplanerne er ikke konkurrencefor-
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hold, men at driftsplanerne indeholder
Jesper Andresen SJ. _;te om VA har
nogen ide om, hvordan Galgebakkens
en detaljeret beskrives opgaverne helt
ned på enkelt medarbejder niveau og
ligger i forhold til et landsgennemsnit el.
arbejdstimer: Der er eksempler på, at
lign. Teit Svanholm svarede, at det er
sådanne detailplaner er blevet misbrugt . meget svært at sige et præcist tal, fordi
af folk med for god tid, til at overvåge
mange lokale forhold skal tages i beenkelte medarbejderes arbejdsdag på en
tragtning: Bygningernes opførelsesår,
helt uacceptabel måde. Teit Sv~olm
bygningskonstruktioner, boligareal med
håbede på, at der kunne findes en midmeget mere. Men Galgebakkens vedligeholdelsesudgifter ligger i den høje
delvej mellem hensynet til medarbejende. Et nøgletal kan være vedligeholderne og ønsket om at få viden om ressourceforbruget. Dette skulle kunne nås i delsesudgifter/ opsparing til henlæggelhvert faldt til regnskabsbeboermødet til
ser pr. m2 • Her ligger Galgebakken på
152 kr./m2, hvilket er det højeste i
foråret.
Albertslund. Gårdhavehusene i Syd
Udgifterne til vedligeholdelse: Teit
ligger på 140 kr./m2 og resten af boligSvanholm oplyste at der på Konto 115:
områderne ligger på under 100 kr./m2•
Almindelig vedligeholdelse og konto
Galgebakkens meget høje vedligeholdel116: Planlagt og periodisk vedligeholsesudgifter skyldes formentlig efterslæb
delse er sket væsentlige forskydninger.
fra tidligere og at bygningerne er konDen almindelige vedligeholdelse er
strueret således, at de kræver ekstra
vokset kraftigt fra 231.000 kr. til
meget reparation og vedligeholdelse.
1.700.000 kr., men denne stigning er
modregnet kontoen for planlagt vedligeProblemer med at forstå budgettet
holdelse. Formentlig har man tidligere
pga. ændringer i regnskabsprincipanført så mange udgifter som muligt på
perne: FritjofHerling og flere andre
Konto 116 og undladt at bruge konto
syntes, at budgettet var meget vanskelige
115 - hvilket nok var lige på kanten af
at forstå, og man kunne ikke danne sig et
bekendtgørelsen. Jens Ellesøe Olsen
overblik over udviklingen i fut. foregåbekræftede, at Galgebakken i mange år
ende år, fordi opgørelses/regnskabssøgte at holde udgifterne til almindelig
principperne hyppigt blev ændret. Et
vedligeholdelse på konto 115 så tæt på 0 eksempel på dette var konto 111: Afdekr. som muligt. Dette ud fra en erfaring
lingens energiforbrug, hvor udgiften er
med at konto 115 var umulig at styre ..
faldet med over 200.000 kr., men faldet
For nogle år siden krævede VA imidlerskyldes at vaskeriets energiforbrug er
tid, at konto 115 skulle aktiveres og
overført til vaskeriet under Konto 118:
anvendes til vedligeholdelsesudgifter og Særlige aktiviteter. Endvidere var det
at konto 116 tilsvarende skulle reducesvært at få øje på, hvor de væsentlige
res. Biba Schwoon supplerede med, at
ændringer lå i fut. huslejeudviklingen.
ændringen var foranlediget af et krav fra
Teit Svanholm medgav Fritjof m.fl., at
bestyrelsen om større sammenligneligdet ikke er smart, hvis man for tit ændrer
hed mellem afdelingernes regnskaber,
regnskabsprincipper og opgøtelsesprinog det var kun Galgebakken, hvor konto
cipper i budgetterne. Biba Schwoon og
115 næsten ikke blev brugt.
Jens Ellesøe forklarede, at ændringen i
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posteringen af afl .ngens energiforbrug
og andre lignende ændringer skyldtes et
ønske fra nævn og beboermøde om at få
om et bedre overblik - Tema-regnskaber
- over de reelle udgifter og indtægter i
forbindelse med vaskeri og beboerhus.
Det år ændringerne indføjes, vil der
opstå problemer ved sammenligninger
med tidligere år, men til gengæld vil det
blive lettere at følge udviklingen for
vaskeriet, beboerhuset m.m. de efterfølgende år. Endvidere gjorde Jens Ellesøe
Olsen gjorde opmærksom på, at de væsentligste ændringer i årets budget fremgår af VAs budgetkommentarer. Lars
Messen sagde, at talkaos er helt normalt
på Galgebakkens budget- og regnskabsmøder. Sådan havde det altid været. Han
opfordrede til, at nogen - f.eks. fra nævnet eller V A - udreder trådene i en forståelig artikel i Galgebakkeposten. I
øvrigt mente Lars, at der er god brug for
Tema-regnskaber for f.eks. vaskeri,
beboerhus og lignende ting, så beboerne
kan se, hvad det koster.

pesag i Over 10 og af indeklima på
Galgebakken generelt.• Forliget om
Atelier vinduer. • Udsigten til støtte fra
Lands-byggefonden. • m.m.
Og der blev givet svar, som ofte medførte yderligere diskussion.

Gennemgangen af disse poster samt
uddybende spørgsmål og svar er opsummeret i det foreløbige referat, som
er uddelt til interesserede beboere.
Referatet kan fortsat fås ved henvende/se til nævnskontoret/ref.

Politiske indlæg og debat: Maja Andresen, medlem af nævnet, tog ordet for
at begrunde og uddybe sin politiske
kommentar i budgetmaterialet. Hun er
enig med resten af nævnet i kritikken af
VAs ledelse for ikke at ville udlevere
driftsplanerne. Men hun går et skridt
videre og tager konsekvensen ved ikke
at ville støtte budgetforslaget, og lade
det være op til beboerne, hvordan udgangen på årets budgetbeboermøde skal
blive.
Det drejer sig ikke om en konflikt
Andre budgetposter: Teit Svandholm
gennemgik en række andre poster i budmellem hende og Galgebakkens drift,
gettet, og undervejs blev der stillet
men om en kritik af og konflikt med
spørgsmål fra beboerne til en lang række VAs ledelse. Ledelsen har tilbageholdt
enkelt sager, poster og kontoer. Nogle af vigtig information for nævnet og tilmed
større økonomisk betydning for budgetden begrundelse, at man vil 'beskytte' os
tet, andre af mere principielt betydning:
mod konkurrencen. Selv om VA måske
•Vandforbruget.• Renovationen.• Fornu har fået en anden mening, så var det
sikringer. • Afdelings energiforbrug. •
en meget lidt smart måde at svare på.
Det vidner om manglende indsigt og
Særlige aktiviteter. • Udgifter til præstebolig-sagen. • Udgifter til køb/leasing af forståelse for beboerne situation.
kopimaskine. • Galgebakkens udgifter til
Det er ikke kun i denne sag om driftsplanerne, at VAs ledelse svigter. I sit
vedligeholdelse • Udgifter til husene på
arbejde som nævnsmedlem har Maja har
affaldsøerne. • Hvorfor en huslejestigoplevet det i mange andre tilfælde, at
ning på næsten 11 % over 2 år• Hvorfor
nævnet som beboernes repræsentanter
har nævnet ikke kunnet få oplysninger
om driften.• Udgifter til have- og friare- mangler den bistand og ekspertviden,
aler • VAs håndtering af skimmelsvam-
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som skal til for at kunne yde et godt
stykke arbejde.
I medierne kan man se masser af
artikler om beboere, som er blevet ofre
for skimmelsvamp som følge af byggesjusk og forkerte bygningskonstruktioner. I en nyligt udsendt rapport dokumenteres det, at der er problemer med
skimmelsvamp i alle typer boliger på
Galgebakken og at indeklimaet forværre
sygdomme som allergi og astma, som
især vores børn går rundt med. Situationen er oven i købet sådan, at bebo_ere
selv må hyre advokater, for at føre sager
mod VA og for at få ret og få tilkendt
erstatning. På trods af V As argumenter,
som vil har hørt i 20 år, om at skimmelsvamp skyldes beboernes adfærd og
problemerne løses ved at lufte ud. Hvad
siger bestyrelsen: "Vi søger om støtte i
Landsbyggefonden, og så har vi en underskriftsindsmaling, som i kan skrive
under på." Det er ikke godt nok. Bestyrelsen bude være beboernes talerør i
sådanne sager, og VAs administration
og jurister burde tale beboernes sag i
stedet for at blive brugt til at forsvare en
inkompetent ledelse.
På det byggetekniske område kan
nævnes sagen om affaldsøerne, hvor
nævnet var på herrens mark, trods V As
byggeafdeling, som skulle rådgive i
sagen, og som tilmed blev betalt for
ekstra. for det ud over administrationsbidraget. På det juridiske område, f.eks.
præsteboligsagen, hvor VA bruger en
masse penge på, at forfølge en ny beboer, og som drejer sagen til at handle
om noget anden, når der kommer fokus
på den og når man finder ud af, at den
ikke kan vindes.
Til sidste regnskabsbeboermøde vedtog beboerne som en politisk kommen-
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tar til regnskabet, a, r skulle gøres
opmærksom på de almene lejernes situation, den alt for dyre husleje, for ringe
boliger og manglen på fremtidsudsigter.
Det var beboernes krav til ledelsen for at
godkende regnskabet. Men en politisk
kommentar er en pille, som er alt for ledt
at sluge for ledelsen, for at få vedtaget
regnskaber og budgetter og for at gøre så
mange som muligt medansvarlige ved at
kunne sige : 'I har jo selv været med til
at beslutte det.' Det er grunden til, at
Maja ikke har lyst til blot at sige Ja' til
budgettet.
Andre beboere støttede op om Majas
holdning. Helge nævnte forliget om
ateliervinduerne, hvor Galgebakken ikke
har fået en krone, som eksempler på, at
informationerne komme tilfældigt ud.
Det efterlader det indtryk, at VA og
driften bruger energien på at dække sig
selv ind. Helge var glad tilsagnene om,
at der ville komme en grundigere information fra V A. Steen Søndergård refererede sine erfaringer fra skimmelsvampesagen i Over 9-10, hvor eksperter hidkaldt af VA blot bagatelliserede, beroligede og anbefalede øget udluftning i
boligerne. Ingen havde kigget ned krybekældrene, hvor der lå fugtigt rockwool
fyldt med skimmelsvamp, og resultatet
blev, at øget udluftning i boligerne forværrede problemerne. Steen Larsen gav
udtryk for, at han var meget tæt på at
miste tålmodigheden. Han ville ikke
længere acceptere stigninger i huslejeniveauet og ikke være med til at tage ansvaret for den sump af problemer med
dårligt byggeri og fortsatte huslejestigninger, som truer i horisonten. Der må
opinion på sagen udefra.
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Jens Ellesøe Ols\
varede, at det er helt
korrekt, at indeklimaproblemerne skyldes bygningernes konstruktion. Men
Galgebakken blev opført i overensstemmelse med datidens krav og regler
til bygningskonstruktionerne, hvad angår tage, isolering osv. Det er ikke V As
skyld, at der er indeklimaproblemer og
VA kan ikke bare løse problemerne. Det
er ikke rimeligt at rette aggressionerne
mod VA. Som rapporten fra Niras også
belyser, vil det koste dyrt at udbedre
bygningerne. Hvis pengene ikke kun
skal komme fra huslejestigninger,' så er
den eneste mulighed at søge støtte i
Landsbyggefonden til en helhedsløsning.. Og selv med støtte bliver vi nok
også nødt til at vende os til huslejestigninger fremover. Hverken VA eller
noget nævn kan give garanti mod huslejestigninger.
Vinie Hansen, formand for VAs bestyrelse og medlem af nævnet i Hyldespjældet, var noget uforstående overfor,
at nævnet ikke kunne få oplysninger om
driftens opgaver, for så vidt det ikke
drejer sig om timesedler og detailopgørelser over de enkelte medarbejderes
arbejde. Det er en almindelig del af
nævnets arbejde ved budgetforberedelsen at vurdere udgifterne til de forskellige opgaver, som driften udfører. I
Hyldespjældet havde hun selv været
med til, at vurdere driftens opgaver
opdelt op renholdelse, renovation, beboerservice osv., og de mandetimer, pris
og kvalitet, som blev brugt på de opgaverne. På udeområderne var der nogle
ting, som nævnet ikke var tilfredse med,
og der blev fremlagt et forslag for beboerne om at udlicitere disse opgaver på
udeområderne.

•

Bestyrelsen har svaret nej til at udlevere driftsplanerne, fordi de indeholder
detailoplysninger om de enkelte medarbejderes timeforbrug og arbejdsopgaver.
Men bestyrelsen har også besluttet, at
ydelseskatalogerne skal udbygges med
en prissætningen af de enkelte ydelser/opgaver.
Maja for det til at lyde se enkelt med
problemerne med skimmelsvamp. Men
disse sager er vanskelige at takle, fordi
der også skal tages hensyn til huslejen.
V A forsøger at balancere mellem at
påvirke adfærden og foretage tekniske
udbedringer, og farer ikke bare ud og
renoverer 700 lejligheder, for vi kan
simpelt hen ikke betale regningen alene
over huslejen. Derfor søger vi Landsbyggefonden om støtte til en helhedsløsning. For at få støtte skal vi kunne dokumentere, at problemerne skyldes byggefejl og lignende forhold. Der bliver
brugt meget tid på at prøve at påvirke
forholdene politisk via BL. F.eks. forsøg
på at ændre lovgivningen, så beboerne
ikke skal betale tab på de fraflyttere,
som ikke kan betale regningerne. For
Galgebakkens budget drejer det sig om
på 800.000 kr., Vi forsøger også at beholde pengene i Landsbyggefonden til
huslejenedsættelser. Men det er ikke let,
som de politiske forhold er nu. Vi er
oppe imod rigtig store fælles problemer,
som vi burde samle os om at stå sammen
imod.
Biba Schwoon kommenterede også
Majas indlæg i debatten: Man må se på
udviklingen over en årrække, for at
danne sig et korrekt biilede af, hvad ~er
foregår. Tingene tager lang tid, så der
går desværre tit mange år, for der bliver
fundet en løsning. Det er rigtigt, at der
indgået et forlig om ateliervinduerne,
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som vi ikke fik nogle penge ud af. Men
det betyder ikke, at vi skal stille os tilfreds med utætte vinduer. Sagen kørers
videre i Landsbyggefonden. Sådan er det
også med indeklimaproblemerne, som er
noget af det, vi har søgt støtte til i
Landsbyggefonden. I første omgang fik
nej til støtte; derefter stod vi på venteliste og nu er vi gået i gang med at udarbejde en helhedsplan, hvor rapporten fra
Niras er første led. Vi er nødt til at satse
på, at få støtte til at løse problemerne,
for ellers bliver huslejen så høj, at
mange ikke har råd til at bo her - og det
vil ikke hjælpe noget at"sælge ud af
boligerne. Alle disse problemstillinger er
der løbende blevet infonneret om. Selv
om Maja ikke kan få øje på det, så arbejder VA løbende med det politiske.
Men det er meget svært at få resultater
ud af det. Man kunne også kommentere
de andre punkter Maja nævner og supplere dem med reelle oplysninger, men
det er der ikke tid til på det fremskredne
tidspunkt i mødet.
Stillingtagen til budget 2007
I løbet af mødethavde Søren Jensen
fonnuleret følgende forslag:
"Beboennødet beslutter, at stillingtagen til budget for 2007 udsættes til
relevante oplysninger er frigivet af
VA til Galgebakken."
Dirigenten meddelte beboennødet, at
han agtede, at sætte Sørens Jensens
forslag til afstemning. Hvis Søren Jensens forslag bliver vedtaget, går beboennødet videre til punkt 8 på dagsorden.
Nævnet skal så indkalde til et nyt budgetbeboennøde. Hvis Søren Jensens
forslag ikke bliver vedtaget, så forsætter
mødet behandlingen af de efterfølgende
budgetpunkter.
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Jens Ellesøe Olse 6 Søren Jensen
diskuterede, hvad der mentes med 'relevante oplysninger, som skal frigives af
VA'. Dirigenten konkluderede, at der i
løbet af mødet er taget et fhv. minutiøst
referat af aftenens bemærkninger. Referatet vil indeholde disse bemærkninger,
hvor adskillige talere har givet udtryk
for, at de savner relevante oplysninger
og ønsker disse uddybet, hvis det er
muligt.
Der var 42 stemmer for Søren Jensen's
forslag. Der var 37 stemmer imod Søren
Jensen's forslag.
Forslaget var vedtaget.
Dirigenten sammenfattede, at budgettet
går tilbage til nævnet, som efter bedste
evne fortolker begrebet 'relevante oplysninger' og om muligt fremlægger dem til
et nyt budgetbeboennøde. Dirigenten
gik videre til sidste punkt på dagsordenen:
8) Indkommet forslag (pkt. 8)
I den kommunale institutionsplanlægning lægges der op til, at der kun skal
være en ungdomsklub på Galgebakkens
område, og at institutioner for mindre
børn skal lægges bl.a. ved Baunegården.
Galgebakken har ved tidligere lejligheder gjort opmærksom på, at der bør være
aldersmæssigt spredte institutioner på
området på torvet og at en for høj koncentration af unge giver for mange støjproblemer. Nævnet bad beboennødet om
en tilkendegivelse af, om nævnet forsat
skal fremsætte den holdning:

Søren Jensen m, ;, at set ud fra de
mindre børns synsvinkel er meget bedre,
at deres institution ligger i åbnet naturområde. Omvendt er det mest betryggende, at klubben for unge ligger inde i
en bebyggelse, hvor også færdes voksne
mennesker. Søren kunne derfor ikke
støtte tilkendegivelsen. Benny Klausen
var ikke enig i Sørens Jensens synspunkt, men mente at der skulle flere
oplysninger og mere tid til, hvis Galgebakkens beboere skulle tage stilling i
debatten om kommunens institutionsplanlægning. Birte Y. Nielsen syntes, at
det allerede nu er et problem med støj og
festlarm i weekenden og aftenerne, fordi
klubben tiltrækker så mange unge, og
problemet vil blive endnu større, hvis
klubben bliver udvidet med Frydens og

Dirigenten satte forslaget til afstemning:
Der var 28 stemmer for forslaget. Der
var 22 stemmer imod forslaget. Forslaget var vedtaget.
Der var ingen bemærkninger under
eventuelt (pkt. 9).

Mødet sluttede kl. 22.45.
29. oktober 2006. Med venlig hilsen:
Dirigent:
Lars Steinov

Referent:
StenHansen

Der er også lavet et foreløbigt referat fra budgetbeboermødet, hvor der er gået mere i detaljer med
spørgsmålene til budgettet.
Dette referat kan fås ved henvendelse til nævnskontoret:
Galgebakken Øster 1-2a. Tlf. 43 64 15 02.
Med venlig hilsen:
Sten Hansen nævnssekretær

"at vi ønsker en mere spredt aldersfordeling alternativt en begrænsning i antallet af unge, der bliver medlem af klubben på Galgebakken."

GALGEBAKKEPOSTEN

Lystens lokaler. Søren(? ikke-Jensen)
var i tvivl om, hvorvidt det er godt eller
dårligt, hvis det børnenes flyttes over til
området ved Baunegården så der kun
bliver ungdomsklub på Galgebakken.
Men det er først i 20 I 0, at det måske
bliver aktuelt. Det er godt at nævnet
følger sagen, og vi skal have en ordentlig diskussion om det, men endnu er
intet besluttet.

•
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BEBOERNÆVNET,·

Galgebakken

TLF. 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Ekstraordinært beboermøde om:
- projekt for mirabelgryderne på Grønningen
- vedligeholdelse af beplantningen på volde~ mod Herstedvestervej
- nye regler for råderet

Tirsdag den 10. oktober 2006 kl. 1930 i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

4) Beslutning om projekt for mirabelle-gryderne på Grønningen
5) Beslutning om vedligeholdelse af voldbeplantningen mod Herstedvestervej
Nye regler for råderet:
6) Orientering om baggrunden for at reglerne skal ændres
(ændring af lovgivningen, fri råderet i VA, forskel på forandring og forbedring, V As vedtagelser
om 'fri råderet', tidligere beboermødevedtagelse omkring projekt 'Hængende haver' og evt.
kommende lokalplan)

7) Principielle vedtagelser omkring råderet indendørs
8) Principielle vedtagelser omkring råderet udendørs "
9) Orientering om kommende modeller for råderetssager, individuelle og kollektive
10) Tidligere fremsat forslag om maling af trappe-træværk
11) Eventuelt

Materiale til beboermødet bliver husstandsomdelt tirsdag den 3. oktober
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler. Husk
derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har huslejekontrakt med
VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede.

Baggrunds-materiale:
BLs pjece om råderetten: Pjecen giver en kort og klar beskrivelse af råderetten efter de seneste lovændringer.
Husstandsomdeles snarest og i god tid inden beboermødet.
Galgebakkens husreglement (med seneste ændringer fra 17/1.06 indføjet): Genoptrykkes og husstandsomdeles ikke nu, fordi det snart skal revideres igen. Men husreglementet i- nyeste udgave. kan findes på vores
hjemmeside (gbakken.dk- nævnet) og kan også hentes på nævns- eller ejendomskontoret.
Galgebakkens tidligere råderetskataloger: Er udleveret til alle ved indflytning. ·
(mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 26. september)

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken Øster 1-2
TLF. 43 64 15 02

Galgebakken
Materiale til:

Ekstraordinært beboermøde om:
- projekt for mirabelgryderne på Grønningen
- vedligeholdelse af beplantningen på volden mod Herstedvestervej
- nye regler for råderet
.

Tirsdag den 10. oktober 2006 kl. 1930 i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

4) Beslutning om projekt for mirabelle-gryderne på Grønningen

5) Beslutning om vedligeholdelse af voldbeplantningen mod
Herstedvestervej
Nye regler for råderet:
6) Orientering om baggrunden for at reglerne skal ændres
(ændring af lovgivningen, fri råderet i V A, forskel på forandring og forbedring, VAs vedtagelser
om 'fri råderet', tidligere beboermødevedtagelse omkring projekt 'Hængende haver' og evt.
kommende lokalplan)

7) Principielle vedtagelser omkring råderet indendørs
8) Principielle vedtagelser omkring råderet udendørs
i

,

9) Orientering om kommende modeller for råderetssager, individuelle og
kollektive
10) Tidligere fremsat forslag om maling af trappe-træværk
11) Eventuelt

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitin_iation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede.
(mødeindkaldelsen er husstandsomdelt den 3. oktober)
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Forslag til ændring af mirabellegryderne ved Grønningen
Mirabellegryderne ryddes. Der sås græs, så området fremstår som en fortsættelse af
Grønningen. Poplerne på første bakke bevares og korresponderer med poplerne over for på
Grønningen.
Begrundelse: Mirabellerne er vokset så store, at gryderne fremstår mørke og sure.
De har desuden i mange år på sommeraftener været et yndet opholdssted for unge ofte fra hele kommunen - der brænder bål, samler brændsel fra de omliggende hegn og haver
.;

og fester til langt ud på natten til gene for beboerne i området. Et mere åbent område vil gøre
det mindre attraktivt at bruge gryderne til nattefester.

Forslag til vedligeholdelse af voldbeplantningen mod
Herstedvestervej
Det forsøg, der er udført på volden ved Vester mod Herstedvestervej, vurderes efter et par år
som mindre vellykket og fortsættes derfor ikke.
I stedet skæres tjørnen tilbage til oprindelig position. Den forstmæssige udtynding af egene
fortsættes.
Der opnås herved et billede med eksisterende lindetr~er i fast rytme mod vejen, ege placeret
i forhold til lindetræernes placering, og tjørnen som en mindre kraftig bund end nu.
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Det materiale, der er under bearbejdelse, og som på næste beboermøde om
konkrete råderetsbestemmelser skal fremstå revideret med indbyrdes
overensstemmelse, er:
Råderetskatalog, hus- og husdyrreglement, vedligeholdelsesvejledning,
indflytningsmateriale.
Forslag til ændringer og fornyelser vil blive forelagt beboermødet til beslutning
og derefter i nødvendigt omfang VAs bestyrelse.
Projekt Hængende Haver - hvor langt er vi nået?
Siden vedtagelsen i 2005 har vi været i gang med at klargøre hvilke regler, der er gældende mere
overordnet - eksempelvis om adgang for brandvæsenet og om bebyggelsesprocenter omkring
boligen, og Driften har påbegyndt en registrering af havearealer, private og halvprivate, der ikke er
passet i overensstemmelse med Husreglementet.
Der. er desuden påbegyndt oprydningssager, enten som led i projektet, eller som resultat af klager
fra beboere.
Det projekt, der er igangsat i høj stræderne .med henblik på bedre arbejdsforhold for de ansatte,
indgår i denne sammenhæng ved samtidig at være en opretning i forhold til Husreglementets regler
for beboernes rådighed over halvprivate områder.
Forberedelse af en indflytningsmappe til nye beboere, foreløbig i Driften, men senere en samlet
mappe, der opdateret vedrører alle de forhold, som nye beboere har brug for at være opmærksom
på.
Øget opmærksomhed efter de markvandringer, som Drift og Nævn foretager hvert forår, omkring
forhold, der ikke er lovlige.
Der mangler udarbejdelse af et sæt overgangsregler med tidsfrister for de forhold, der skal
genoprettes.
Og projektet er afhængigt af, at Driften kan afsætte tid og mandskab til at følge henvendelser til
dørs. Det vil altid være arbejde for Driften, idet Nævnet ikke må agere i forhold til enkeltbeboeres
lejemål.
Nævnet på Galgebakken
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Nævnet bar formuleret flg. problemstillinger:

A. total-forfald hos folk, der af gode grunde ikke magter at holde deres halv-private og private område,
alternativt har et særligt, "ikke-normalt" behov for at bo på en måde, som kan genere naboer og/eller bidrage
til bebyggelsens forslumning
B. upassede haver (halv- eller helprivate havearealer)
C. den kaotiske hegns-praksis, som er groet op igennem 30 år, som måske til at begynde med har
forekommet kreativ, men som nu først og fremmest bidrager til et Galgebakke-udseende, som ikke er
attraktivt for ret mange beboere, der kan og er villige til at betale husleje på Galgebakke-niveau
D. manglende retablering af eksempelvis espalierer
E. et helhedsindtryk af "rod", manglende beboerpasning af stræder og forarealer, mange typer småbyggerier,
der er placeret og udført uden tanke på håndværksmæssig kvalitet, visuelt ud- og indtryk, evt. regler o.lign. I
sin værste form en slags forslumning, selv om dette stadium endnu knap er nået, når man ser på Galgebakken
som helhed.
·

Forslag til løsning af ovenstående problemer
- vedtaget med stort flertal iflg. referat (GB-posten nr. 298)
Forudsætningen for at bo i Galgebakkens lejemål- med undtagelse afD-huse og supplementsrum
uden haveadgang- er, at man har lejet en bolig med haveareal(er).

Beboermødet præciserer, at gældende husreglement skal holdes og opfordrer alle beboere til - frivilligt - at
rette op på de mangler og forsømmelser, der er tale om.
Beboermødet forudsætter med denne opfordring samtidig, at Driften - over en nærmere fastsat periode - skal
håndhæve husreglementet over for alle beboere.
Hvis beboerne - efter givet varsel - ikke bringer forholdene i orden, vil arbejdet blive udført for
beboerens regning. Det er en forudsætning, at beboeren gøres bekendt med arbejdets omfang og
prisen herfor.
Forhold som nævnt under pkt. A vil blive særligt vurderet med henblik på at hjælpe beboere, der ikke
selv kan udføre arbejdet. Hvor det er relevant og muligt inddrages Albertslund kommune i løsningen
af problemerne.

Nævnet udarbejder i samarbejde med Driften - til fremlæggelse og vedtagelse på beboermøde:
- overgangsregler og afviklingsperioder
- manglende anvisninger (eksempelvis for halvtage, udestuer, haveskure til placering i privathaver,
fællesskure til placering i strædeareal og/eller evt. på halvprivate arealer, for placering af evt. drivhuse i
forhold til gældende hegnshøjde)
- en oversigt over 3 træbeskyttelsesnuancer til evt. maling af det trykimprægnerede træ i plankeværker og
skure. (Kommentar: der er stadig ikke fremkommet linolie-typer, som kan forventes anvendt nogenlunde u
kompliceret af alle beboere på det trykimprægnerede materiale. Nævnet forudsætter derfor, at produkterne
bliver "almindelige" træbeskyttelsesmidler.)
- hegnsregler for hegn, der ikke indgår i hegns-hovedstrukturen samt anvisninger på evt. strædelåger, der gør
det muligt for Driften at passe sin snerydningsforpligtelse i stræderne
- definition af og pasningsregler for brand- og bagstræder. Pasningen af i hvert fald brandstræder overtages
af Driften.
Nævn og Drift gennemgår over en periode de arealer på Galgebakken, som beboerne er ansvarlige for
pasningen af. (Det præciseres dog ved denne gennemgang, at der er vide rammer for friheden til at indrette
sin privathave, som man har lyst.)
Beboermødet præciserer desuden, at hverken privathave-arealer, halvprivate arealer eller
strædearealer kan accepter.es i en tilstand, der minder om genbrugs- eller lossepladsarealer. Nævn og
Drift vil tilbyde hjælp til beboere, der ikke selv vil kunne magte at bringe forholdene i orden.
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Pkt. 10
Forslag om maling af trappevanger og gelænder i rækkehuse
Jonna Hauge har fremsat et forslag om, at beboere i forbindelse med den nye
råderetslovgivning kan beslutte at få malet/male trappetræ og gelænder hvidt (kan evt.
specificeres). Trappetrin skal af hensyn til stort slid enten være lakerede eller oliebehandlede
på slidfladerne. Arbejdet skal som alt andet udføres håndværksmæssigt forsvarligt.
Baggrunden for forslaget er, at JH mener, "det er en meget smukkere løsning end det meget
slidte og gulnede træværk, der ses i de fleste lejligheder. Det vil give lys og luft og et helt
ændret/mere moderne udtryk i boligen."

Undersøgelse af forslaget og situationen i afdelingen:
Afdelingen kan ikke kræve af fraflytter, at trappen som helhed skal sættes i stand, hvis der 'kun' er
tale om slid og ælde. Afdelingen har ikke råd til ved hver fraflytning at sætte hele trappen i stand,
men som hovedregel udbedres det, der på den ene eller anden måde er medtaget. En helslibning af
trappen kræver, at den tages ned - en komplikation i forhold til det antal dage, man har til
istandsættelse af en flyttebolig.
En istandsættelse af hele trapp_en koster kr.....

En forespørgsel i Boligselskabernes Landsforening giver flg. svar:
Forslaget er ikke en forbedring i råderetsforstand, men en forandring, idet arbejdet ikke forøger
boligens værdi. Spørgsmålet til bedømmelse er, om det tjener alles vel, og om der er tale om en
væsentlig arkitektonisk indgriben i et rum.
·
·
Et forandringsarbejde kan være med krævet retablering eller defineres som en blivende forandring.
Hvis det bedømmes, at det vil kunne påføre afdelingen øgede vedligeholdelsesomkostninger, vil det
skulle forelægges VAs bestyrelse og evt. generalforsamling. (I dette tilfælde sammen med et ændret
råderetskatalog som helhed.)
Afdelingen kan ikke forhindre en beboer i at udføre arbejdet i boperioden, men kan kræve
retablering til træ med lak ved fraflytning.

For Nævnet-

Biba Schwoon
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Husreglement
for Galgebakken
Sidst revideret på beboermødet den 17. januar 2005
( 1. web-udgave: g.bakken.dk - 26. septem~er 2006)

Optryk til til beboermødet den 10. oktober 2006
- Inklusiv bilag

Husreglementfor Galgebakken
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Fælleshaver er:
i gårdhusene »frrkløvergården«
i gårdhuse uden »firkløvergård« ligger fælleshaven ud for fløjen med de to værelser i
kvartererne
Øster - Over - Neder og Sønder
i kvartererne Vester - Sten - Mark og Skrænt er det haven ud for fløjen med det ene værelse, der
er fælleshave.
Som udgangspunkt er der ikke hegn i disse haver.
Fælleshave i C-rækkehusene er arealet ud for betonfacaderne i baghaven. Her er der som
udgangspunkt afgrænset med plankeværk og bøgehæk.

Oprindelig placering:
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Fælleshaverne kan indrettes til privathaver efter aftale med naboerne. Hvis der sættes hegn op, se da
»Udvendige forandringer«, pkt. 2 og 4. Såfremt fælleshaven mellem C-husene laves til privat have,
skal den. deles 10 .cm fra kanten af vindueshullet i betonfacaden, så haven foran vinduet hører til
samme bolig som værelset bag.

Evt. eksisterende placering:
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5)

Gældende love og krav fra myndighederne mht. udvendige forandringer og evt. tilbygninger
skal overholdes. Ved forandringer, der kræver byggetilladelse, indhenter beboeren selv denne
gennem Driften.

6)

Opsætning af udvendige el-installationer skal udføres af autoriseret håndværker som skjult
installation og må ikke tilsluttes de fælles el-installationer

7)

Parabolantenner kan opsættes efter følgende retningslinjer:
skal placeres i den private have (baghave)
- må ikke fastgøres på bygningen
skal monteres så skærmens overkant ikke overstiger 180 cm. fra terræn, svarende til
plankeværkets højde.
I fremlejemål kan parabolantenner kun opsættes efter aftale med hovedlejer.

8)

Der kan opsættes halvtag foran huset efter aftale med naboer.
Det må ikke fastgøres ved boring i betonelementerne.
Arbejdsanvisning på et godkendt halvtag kan fås hos Driften
Det gælder generelt, at der hverken må bores i betonelementerne eller i eternitfacaderne.
Dog er det tilladt at opsætte udendørs lamper efter anvisning. (Se desuden pkt. 4.)

9)

Facadebeplantning skal holdes beskåret, så den aldrig gror ind i revner og samlinger og aldrig
over tagrender og tagkanter.

I 0) Hvis træer nyplantes tæt på huse og skure, skal stammen være mindst I 00 cm fra facaden.
Grene må ikke slå ind mod bygning eller tagrender.
11) Private kompostbeholdere kan opstilles på fællesarealer i nærheden af boligen, når man er
opmærksom på følgende:
A: Opstilling afkompostbeholdere på fællesarealer;
- skal ske i forståelse med naboerne,
- må ikke være til urimelig gene for adgangsveje eller for Driftens vedligeholdelse af
fællesområder.
- må ikke være til ulempe, hvor fællesarealerne anvendes til leg, boldspil, fællesspisning o.lign.
B. Kompostbeholderne skal passes og bruges efter formålet, og ejeren skal holde ryddeligt
omkring beholderen.

ANSVARSFORDELING I BOPERIODEN
1.

Beboeren er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse.
Hermed menes den nødvendige overfladebehandling af vægge, lofter, gulve, skabe, døre m.m.
Vejledning mht. rengøring, maling og lakering kan fås hos Driften. (Generel
vedligeholdelsesvejledning for Galgebakken er omdelt til alle husstande i 1999.)

2.

Beboeren er ansvarlig for vedligeholdelse af have og beplantning. Strædets beboere
vedligeholder i fællesskab beplantningen i strædet.

Husreglementfor Galgebakken
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Husdyrreglement for Galgebakken
Galgebakken bør være et boligområde, hvor alle mennesker - med alle deres forskelligheder - er
velkomne til at bo på den måde, de ønsker.
Husdyrhold- dvs. alle mindre husdyr som hunde, katte, høns, ænder, kaniner og bur- og akvariedyr
- er tilladt.
Ved alle former for husdyrhold gælder, at der skal tages hensyn til dyrenes og de omkringboendes
behov, men også, at alle må udvise venlig tolerance.
Husdyrreglementets bestemmelser skal tilgodese dyrenes leveforhold, den enkelte beboer samt
Galgebakken som bebyggelse.
1.

Det er tilladt at have mindre husdyr i Galgebakken i henhold til gældende regler i
politivedtægten for Glostrup Politikreds samt i Hundeloven.
Det er tilladt for alle lejere i Galgebakken at holde op til 2 husdyr - hunde som udekatte.

2.

Hunde og katte skal senest en måned efter anskaffelsen/indflytningen registreres hos Nævnet
eller Driften/ejendomskontoret.
V ed registreringen udleveres en skriftlig husdyrtilladelse for hund/kat. Denne skal opbevares
af ejeren.

3.

Hunde skal altid føres i snor indenfor Galgebakkens område, men Galgebakken må ikke
bruges til egentlig luftning af hunde.
Eventuelle efterladenskaber (=hundelorte) skal straks :fjernes.

4.

Udegående katte over 1 år skal være øremærkede og neutraliserede (hankatte kastrerede eller
steriliserede, hunkatte steriliserede eller på P-piller).
Katteejere skal have et kattetoilet både i boligen og på lejemålets udeareal.

5.

Andre husdyr som f.eks. høns, ænder, kaniner o.lign. skal færdes i indhegnede områder. Hvis
indhegningen ønskes placeret på et fællesareal (f.eks. en P-plads), skal der søges tilladelse på
et beboermøde via Nævnet.
Se i øvrigt afsnittet om Udearealer i Husordenreglementet.

REGLERNES OVERHOLDELSE
Kun skriftlige klager over brud på Husdyrreglementet vil kunne tages op til behandling af
Husdyrudvalget eller V A.
Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan VA inddrage tilladelsen til at have husdyr.
Husdyret skal derefter straks fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som
misligholdelse af lejekontrakten, og lejemålet vil i så fald kunne ophæves i henhold til lejelovens
regler.

H usreglement for Galgebakken
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Baggrundsmateriale og vedtaget løsningsforslag fra
beboermøde 17.01.05
Galgebakkens gældende husreglement blev vedtaget i december 1997. Husdyrreglementet i marts 2000. De
blev derefter udsendt i en samlet udgave. Begge reglementer blev derefter revideret i januar 2005.

Baggrund:
Fra vedtagelsen i 1997 har alle skullet overholde den nye udgave af husreglementet, hvori en stor del
var en videreførelse af tidligere husreglement.
Mange nye beboere har gennem tiden undret sig over, at der rundt omkring på GB findes så meget, der ikke
følger reglerne. Det skyldes selvfølgelig, at beboerne gennem tiden har undladt at overholde gældende regler,
og at den til enhver tid ansatte afdelingsleder ikke - i samarbejde med det til enhver tid siddende nævn - har
skredet ind over for overtrædelser af reglerne, alternativt at parterne ikke har fået opbakning fra beboerne på
beboermøder.
Alle diskussioner om husorden eller husreglement har på Galgebakken - som i andre bebyggelser, vi kender balanceret på en knivsæg mellem ønsker om stor frihed for den enkelte og et vist mål af fælles regler, så
bebyggelsens udearealer kan fremstå spændende, frodige og smukt vedligeholdt.
Gældende husreglement kunne - hvis det blev overholdt - medvirke til at holde en vis standard.
Nævnet har gennem årene fået mange opfordringer (på kvartersmøderne i 2000, 02 og 04, på beboermøder, i
Galgebakke-posten og ved direkte henvendelser) til sammen med Driften at stramme op på overholdelsen af
husreglementet og andre gældende regelsæt. Det har fået os til at arbejde med problemstillingen, foreløbig
udtrykt i forskellige opfordringer i Galgebakke-posten. Uden det store resultat, må man nok konstatere.
I samme periode har Albertslund kommune intensiveret bestræbelserne på at få kommunens bebyggelser til
at fremstå ordentligt vedligeholdt. Og V As opmærksomhed er skærpet omkring de samme forhold, dels for at
kunne bevare boligforeningens bebyggelser i ordentlig stand, dels for fortsat at kunne appellere til de lejere,
der skal betale huslejen.
(( ..... ))
VAs administration og bestyrelse har - med råderetsreglerne, reglerne ... i husreglementets pkt. 5 og
henvisning til brandregler som baggrund - villet håndhæve, at alle udendørs forandringer/forbedringer skal
være opført på positivlisten, dvs. godkendt på et beboermøde, og at det er en forudsætning , at arbejdet er
anmeldt skriftligt på særligt anmeldelsesskema til ejendomskontoret, inden det bliver lavet.
Nævnet og Driften mener derimod, at det ville betyde en meget omfattende administrativ sagsbehandling,
som ikke vil kunne gennemføres af det nuværende personale. Og at man derfor må forholde sig til, at
beboerne i boperioden kan udføre mindre arbejder ("andet inventar") på privathavearealet, når de
opfylder de mere generelle regler. Dette "andet inventar" skal i så fald fjernes ved fraflytning.

(

Tilbygninger som udestuer o.lign. nagelfaste bygninger samt mindre haveskure må derimod kun
opføres efter godkendt model og efter ansøgning og godkendelse af Driften. Tilbygninger vil desuden
kræve byggetilladelse og formodentlig en ny og godkendt lokalplan i Albertslund kommune.
"Hængende haver"
har Nævnet kaldt arbejdet med at finde frem til, hvordan Galgebakken samlet kan få et bedre udseende i de
dele af bebyggelsen, som beboerne er ansvarlige for pasningen af.
I husreglementet drejer det sig om flg. formuleringer:
s. 5 ANSVARSFORDELING I BOPERIODEN
- pkt. 2: Beboeren er ansvarlig for vedligeholdelse af have og beplantning. Strædets beboere vedligeholder
i fællesskab beplantningen i strædet.
- og pkt. 9 under UDVENDIGE FORANDRINGER
Facadebeplantning skal holdes beskåret, så den aldrig gror ind i revner og samlinger og aldrig over
tagrender og tagkanter.
Det vil selvfølgelig altid være muligt at diskutere, hvad det vil sige at vedligeholde haver, beplantning
og strædebeplantning. Men total mangel på vedligeholdelse kan ikke være i overensstemmelse med
gældende husreglement.
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BILAG side I

Beslutninger taget på
ekstraordinært beboermøde

10.10.06
Referat med udpluk af diskussionen vil blive bragt i næste nr. af Galgebakkeposten. Emnet færdigbehandles på kommende beboermøde.
1. (pkt. 4) Forslag til ændring af
mirabellegryderne ved Grønningen
Mirabellegryderne ryddes. Der sås
græs, så området fremstår som en
fortsættelse af Grønningen. Poplerne
på første bakke bevares og korresponderer med poplerne overfor på
Grønningen.
2. (pkt. 5) Forslag til vedligeholdelse af voldbeplantningen mod
Herstedvestervej
Det forsøg, der er udført på volden
ved Vester mod Herstedvestervej,
vurderes efter et par år som mindre
vellykket og fortsættes derfor ikke.
I stedet skæres tjørnen tilbage til
oprindelig position. Den forstmæssige udtynding af egene fortsættes.
Der opnås herved et billede med
eksisterende lindetræer i fast rytme
mod vejen, ege placeret i forhold til
lindetræernes placering, og tjørnen
som en mindre kraftig bund end nu.
3. (pkt. 7) Principielle vedtagelser
omkring råderet indendørs
Ved revision afråderetskatalog indendørs tages hensyn til Galgebak-
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•

kens budget i forhold til afledte vedligeholdelsesomkostninger.

4. (pkt. 8) Principielle vedtagelser
omkring råderet udendørs
(vedtaget ændringsforslag fra Åge
Nissen)
a) Der udarbejdes tegninger og anvisninger til udhæng og halvtage
over hoveddøre, fælles skure, hegn
og private skure i private haver.
b) Muligheden for at placere udestuer op ad huset fjernes fra husreglementet af fugthensyn.
5. (pkt. 10) Forslag om maling af
trappevanger og gelænder i rækkehuse
Det vedtages, at trappevanger og
gelænder, men ikke trin, i rækkehuse
kan males/behandles uden at skulle
retableres ved fraflytning.
På beboermødet om konkrete, detaljerede ændringer i råderetskatalog,
husreglement og vedligeholdelsesvejledning fremlægges mere detaljerede forslag til behandlingstyper og
farver til vedtagelse.
Rej: Biba Schwoon

GALGEBAKKEPOSTEN

(C
BIEBOIERNÆVNET,
Galgebakken

Galgebakken Øster 1-2
TLF. 43 64 15 02

Ekstra materiale til:

Budget-beboermøde
- Færdigbehandling af budget 2007
Mandag den 6" november kl. 1930 i Beboerhuset
Om materiale til mødet:
Selve budgetforslaget for 2007 er det samme, som blev fremlagt på budgetbeboermødet den 25.
september. Budgetforslaget blev husstandsomdelt den 18. september og husstandsomdeles ikke igen,
men ekstra eksemplarer kan afhentes på nævnskontoret og på ejendomskontoret.
Dette ekstra materiale fra V A består af supplerende oplysninger, som blev efterlyst på
budgetbeboermødet den 25. september.

Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter

2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
5) Evt. bemærkninger til foreløbigt referat fra budgetbeboermødet den 25. september
- OBS! Kan fortsat afhentes på nævnskontoret af interesserede beboere.

6) Budget 2007
a) Gennemgang og diskussion af budget 2007
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet
- samt ændringsforslag fremsat på mødet
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119)
d) Antennebudget
e) Godkendelse af budgettet
7)

Eventuelt

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.
Husk deifor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har
huslejekontrakt med VAJ. ægtefæller og hermed ligestillede.
(Jilaterialet er husstandsomdelt den 30. oktober)

Y delseskatalog

FoirmåR:

Formålet med kataloget er at synliggøre indhold og kvalitet i serviceydelserne fra VA's
administration og driftskontoret, og beskrive valgmuligheder for forskellige serviceydelser.
Ydelseskataloget bruges i forbindelse med afdelingens budget og afdelingsdrift.
Kataloget beskriver valgmuligheder for ydelser, som kan leveres i forskellig kvalitet.
01I>ll>ygnmg:

Kataloget er opdelt i tre afsnit, der hænger sammen med "betaling" for ydelserne.
•
•
•

A Central administration
B Afdelingsledelse
C Afdelingsdrift

- betales gennem administrationsbidraget
- betales gennem "afdelingslederkontrakt"
- betales på konto 114 (ud fra driftsaftalen)

I hvert afsnit er ydelserne beskrevet og det er markeret, om det er basisydelse eller en
tilvalgsydelse. Tilvalgsydelser koster ekstra, ud over basis.
Det udsendte materiale som udsendes i forbindelse med ekstraordinært budget-beboermøde, er
afsnit C. med prissætning i grupper for de forskellige ydelser.
Samt en graf, som viser fordelingen i procent.
Bilag* Henviser til note 8. renholdelse/ personaleudgifter.
Bilag

Specifikation for konto 118.

Kaj Agnershøj
Afdelingsleder

1. IRIENIHIOllOJIElSIE

'1/'ll:ileise

1.10 - Adm. tilsyn
styringsopgaver, og
tiek

Indhoiil:11

hsis

gruppetilsyn - EF'ere, kontrol af timesedler

budgetkontrol

koordineringsopgaver

opfølgning i boliger med fugtproblemer

planlagt sundhedstilsyn i boliger, fugtmåling,
temperaturmåling mv.

tilsyn med udeområder, genbrugsgård mm.

tilsyn med fællesfaciliteter (vaskeri, beboerlokaler),
udlejning, administration mm.

1.10 pris i alt kr.
1.20 - Øvrig
renholdelse

renholdelse af udeområder, indsamling af papir,
storskrald, indkøbsvogne mv.

tilsyn med ejendomskontor, varmecentral, materielgård,
boilerrum, krybekældre, lyskasser, lagerrum, værksted,
genbrugsgård/containergård

grafitti bekæmpelse

1.20 pris i alt kr.
1.30 - Fejning
maskinfejning, håndfejning, efterårsløv, nytårsopryd.
1.40 - Rengøring
Vinduespolering, udføres af ekstern arbejdskraft

krybe kældre, udføres efter behov af entreprenør.

vaskeri, udføres af entreprenør, vask af arbejdstøj

Ejendomskontor, nævnskontor, udføres af entreprenør.

ll..3(0)

❖

ll..4@ IP)ll'OS å a!1l: fi lkir.

X

25{.UlOO,OO

Tilvalg

2.10 - Græs slåning
græshøjde 5 cm, maks. 9 cm
kantklipning 2 gange årligt
(flæs IP)iejepØallil)
slåning omkring inventar 2 gange årligt
afklip fjernes ikke

græshøjde 4 cm, maks. 8 cm
kantklipning ved hver klipning (Bæs pHejepUallil)
slåning omkring inventar ved hver klipning
afklip fjernes
ovenstående ydelse ydes udover basis
beboerhaver (standard aftales)

X

ja
(se plejeplan
for kvalitet,
områder)

ja

2.10 pris i alt lkr.

_,20 - Beskæring/
fældning

beskæring og klipning

fældning af træer

ja

i flyttehaver, beboerhaver

ja

flisning
2.30 - Ukrudtsbekæmpelse
(befæstede arealer)

varmebehandles
kantvækst fjernes (læs plejeplan)
iøse sten fæstnes (udføres af eksterne)
lunker må ikke være sikkerhedsmæssigt uforsvarlige

-'

almindelig lugning
varmebehandles (læs plejeplan)
kantvækst fjernes

lunker må ikke være sikkerhedsmæssigt uforsvarlige

ændring af overflader

2.40 - Hække og pur
årlig klipning
kantlugning (!æs l!l)iejepia1!11)
fjernelse af døde stammer og grene

'

X

klipning mere end en gang årligt
kantlugning (læs 1Jl)!ejel!l)ia1!11)
fjernelse af døde stammer og grene
klipning af vildskud
reduktion af højde
fjernelse af ukrudt

ja
(se plejeplan
for kvalitet,
områder)

udlægning af flis, opfyldning mm.
2.50 - Prydplanter
pasning af blomster

udplantning af løg

2.20 + 2.30 +2.40 +2.5«» prris i alt kr.
L.60 - Vintervedligeholdelse

snerydning og glatførebekæmpelse

2. 70 - Sandkasser
udskiftning af sand

2,60 + 2.70 pris i alt kr.

125.000,00

3. TIEIKNXII< &. MASll<XINIEIR

Tillvalg

Ydelse
3.10 - Vaskeri
kontrol af maskiner.
Service, sæbe m.m. udføres af entreprenør.

X

ajourføring af vaskekort

X
(evt. gebyr)

3.20 - Belysningsanlæg

kontrol af lys, reparationer mv. sommer, vinter

X

pasning af varmecentral, CTS-anlæg,
udfyldelse af driftsjournaler, udslamning, EMO-besøg

X

ventilationsanlæg, grundvandspumper, teknik i krybekælder

X

alm. vedligeholdelse, lovpligtige eftersyn af el-værktøj

X

3.30 - Varme- central

3.40 - Tekniske anlæg

3.50 - Maskinpark

3.10

4.10 - Reparation i
boliger

4.20 - Reparation og
maling af fælles
udeinventar

4.30 - Reparation og
vedligehold af
belægninger

+ 3.20 + 3.30 + 3.40 + 3.50 pris i alt kr.

130.000,00

reparationer i boliger og udlevering af reservedele (f.eks.som
følge af slid og ælde) - WS, inventar mm.

X

sikkerhedstilsyn - legepladser

X

mindre reparation og maling af legeredskaber,
sandkasser, bænke, fodhegn, stakitter mv.

X

vedligeholdelse af fliser/grusbelægning, asfaldt m.m. udføres
af entreprenør.
(sikkerhedshensyn)

X

4.10 + 4.20 + 4.30 pris i alt kil'.

510.000,00

5. ØVIIUGIE IFIIJJNIKTIONIEIR.

Ycdlelse

hsi::i;

lincdlhoBd

11'6Uvalg

5.10 - Kontortid
beboerhenvendelser dagligt ved telefonsvarer, e-mail,
eventuel åbningstid aftales

X

dagligt

beboerhenvendelser aften (åbningstid og hyppighed

onsdag
1<1.17-18

udlevering af vaskekort mm.

ja

5.11!1) pris i alt!: kr.
5.11 - IT og video
info TV, alarm og adgangskontrol, videoovervågning

X

kontrol og optælling, styring og genbestilling,
modtagelse af varer, opfyldning af fjernlagre,
indhentning af tilbud

X

rekvisitioner, fakturabehandling, ajourføring af registre
kontakt med og bistand til håndværkere.

X

fraflytningssyn, mindre reparationer mm.

X

fremvisning, indflytningssyn, udlevering af nøgler mv.

X

5.20 - Lager-styring

5.30 - Hånd- værkere

5.40 - Syn

5.11 + 5.20 + 5.30 + 5.40 pris i alt: kr.

5.50 - Omdeling
mødeindkaldelser,
huslejevarslinger, budgetter og regnskaber.

X

beboerblade, omdeles af lokale unge.
5.60 - Sociale
funktioner

"områdesnak", beboevejledning

5. 70 - Særlig hjælp
fjernelse af skrald, oprydning mm.
5.80 - Hjælp til
aktiviteter
5. 90 - Møder og
transport

klargøring til aktiviteter eller møder

personalemøder, VA-møder, klubmøder,
generalforsamling

X

nævnsmøder, driftsudvalgsmøder

posttur til VA-huset

SJ.~@

+ ~.16@ + ~.77@ + iii.<El@

ja

X

4- SJ.::sl@ [illirl~ 1<01!~ lk:r,

1~!)).!))@@, !))!))

6. AffAlll)SIBIEIHlANIDlIINIGi

Ydelse
6.10 - 6.50 Dagrenovation, storskrald, affaldscontainere, glas, papir

Indhold

ToBvaig

!Basis
·.·

oprydning og tilsyn med affaldsøer og genbrugsgård

X

i

.

.

.
:

.
<

·.·•
'

6.60 - Affalds-stativer
tømning af affaldsstativer i parkområdet.

6.10 - 6.50 + 6.50 pris i alt kr.

'·i.··
·..

.,

,..

.•·

X

260.000,00

i.

\,

,·

\/ridsløselille Andelsboligforening

:GAl:GIEIBIA!)(l1{JE!ill

Renhold
32%

Grønne områder
27%

Øvrige funktioner
21%

4%
Rep. & vedligehold
16%

Ydelseskatalog
Renhold indeholder 1.10 til 1.40 + 6.10 til 6.60
Grønne områder indeholder 2.1 O til 2. 70
Teknik og maskiner indeholder 3.10 til 3.50.
Rep. Og vedligehold indeholder 4.10 til 4.30
Øvrige funktioner indeholder 5.10 til 5.90

Afd. 9

8.

Renholdelse
IJl>eirs«:ll111JaUe1U1dgnftell':

Afdelingsleder
Løn ejendomsfunktionærer
Lønrelaterede offentlige udgifter
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Regulering feriepengeforpligtigelse
Øvrige personaleomkostninger
-Refusion inspektørordning
1Peroo1111aleudgifter o ailt:

1 ansat
10 ansatte

550.769
3.643.775 * Ydelseskatalog
40.000
10.300
44.202
165.000
-98.880
4.355.167

lokaleudgiftell':

Drift af ejendomskontor
Drift af materialegård
lokaUeudgifter i aHt:

302.000
35.000
337.000

Anden renholdelse:

Skadedyrsbekæmpelse
Snerydning
Tilkaldeabonnement Falck m.v.
Øvrige renholdelsesudgifter
Anden renholdelse i alt:
Renholdelse i alt:

9.

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

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

30.000
50.000
25.000
150.000
255.000
4.947.167

95.000
87.000
70.000
529.000
130.000
397.000
392.000
1.700.000

564.000
452.000
1.500.000
714.000
78.000
917.000
1.918.000
6.143.000
-6.143.000
0

Koll1lt(Q) 118

IR@§:Jli'il$ikalb>
20)())5

18ll.ll<dlget
20)())6

Pmgm:>$®
20)06

IBl!Jl<dlget
2(0)01

Vaskero:
Sæbe, skyllemiddel m.v.
Vandforbrug
El forbrug
Varme forbrug
Rengøring
Modem/Uf/gebyr
Drift af maskiner
Vaskekort
Vaskeri n alt:

78.331
61.567
147.208
0
90.353
2.342
27.645
7.387
414.833

75.000
0
0
0
120.000
0
10.000
3.000
208.000

100.000
79.280
180.000
7.500
90.000
12.000
5.000
14.000
487.780

103.000
85.987
174.000
7.725
92.700
12.360
10.000
15.000
500.772

0

0

125.000
20.000
50.000
195.000

125.000
20.000
50.000
195.000

0
21.723
147.351
115.730
0
0
0
91.586

3.500
20.000
150.000
83.592
16.000
8.315
20.000
100.000
30.000
0
431.407

3.605
20.000
150.000
86.100
16.480
9.021
20.600
100.000
40.000
0
445.806

1.114.187

1.141.578

Tri111etter:
Indkøb af trinetter
Reparation af trinetter
<i ætning/nedtagning
-'"
~

Trinetter i alt

Beboerlokaler:

Beboerlokaler i alt:

0
424.923

0
0
120.000
80.000
0
0
0
0
40.000
5.000
245.000

Konto 118 i alt

839.756

453.000

Varme tøjcafe
Rengøring tøjcafe
Rengøring beboerlokaler
Husleje beboerlokaler
Varme drift- og nævnskontor
Vand beboerhus
Varme beboerhus
Kontorartikler, telefon, kopimaskine m.v.
Inventar, service beboerhus
Øvrige driftsudgifter

48.533

(
Indtægter for aktiviteter på konto 118 er posteret på konto 203.2
Konto 203.2
Vaskeri
Trinetter
Udlejning beboerhus m.v.

Indtægter i alt konto 203.2

Budget 2007

405.000
195.000
50.000
650.000

IFra og med Regnskab 2005 er der indført driftreg1111skalb for Vaskell'i, Tll'im~ttell' og 1Bolboe11"lokaiell'.
!Dette !Pll'incip var ikke indført da vi 11>11.ndge!ttterede foll' 2006. Derfor dell1l sftore forakel i fta!lel!1le ved
sammeniignil!1lg med lbll.Jldget 2illl06.
lUJd!9Jifl\teme rn Vall1ld, !El IOl!BJ Varme eir modlregl!1le\t/fraftrnkkeft [plå lhlefl1lihl((J)idJsvis k«l>1111ft@ 411!))8 ((l)g l m1111ft«i> i14141

Ansøgning om indkøb af opslagstav;er tH ane strædere
I forbindelse med nylig afholdt visionsdag, kom det frem, at der var et stort ønske om
opslagstavler i stræderne, for at bedre kommunikation beboerne imellem.
Vi har set lidt på modellerne og fundet frem til et kvadratisk skab af børstet aluminium,
plexiglasforplade og lås. Der er plads til 4 A4-ark på en whiteboard bagplade.
Skabet koster 2.450,- inkl. moms, hvis der købes mere end 10. Hvis alle stræder skal have
et skab skal vi bruge 50 d.v.s 122.500,-. Jeg har umiddelbart handlet prisen ned til 2.025,pr. skab, og så bliver beløbet 110.000,-.
Skabene skal jo sættes op på forsvarlig vis, med skruer og vaterpas. Det koster jo også
penge!
En tømmer har givet tilbud på opsætning af disse skabe til 312,50 alt inkl. (moms og
skruer)
Så det samlede beløb:
Skabe ............................................... 101.250,00 kr.
Opsætning .......................................... 15.625,00 kr.
50 opsatte skabe, et i hvert stræde .... 116.875,00 kr.
Hvis hvert stræde kan finde en handy-mand/dame, der kan bruge et vaterpas og har 4
skruer - er det 15.625,- kr. at spare!
Konkret:
1. Ansøgning på 50 skabe, et i hvert stræde, opsat af håndværker 116.875,00 kr.
- eller
2. Ansøgning på 50 skabe, et i hvert stræde, opsat af strædet selv 101.250,00 kr.
På FU's og beboernes vegne.
27. oktober 2006
Simon Lak Jensen

Ansøgning til budgetbeboermødet den 6. november:
Galgebakke Posten ansøger hermed om 15.000 kr. til indkøb af en computer.
Den computer, som Galgebakke Posten pt. har til rådighed er nævnssekretærens, hvilket er meget
utilfredsstillende for begge parter.
ivled venlig hilsen:
Jytte Jørgensen
Galgebakke Posten

Arsbudget for 2007
Afd. 9

NOTER

8.

Renholdelse
Personaleudgifter:

Afdelingsleder
Løn ejendomsfunktionærer
Lønrelaterede offentlige udgifter
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring
Regulering feriepengeforpligtigelse
Øvrige personaleomkostninger
-Refusion inspektørordning
Personaleudgifter i alt:

1 ansat
10 ansatte

550.769
3.643.775 Ydelseskatalog C.
40.000
10.300
44.202
165.000
-98.880
4.355.167

Lokaleudgifter:

Drift af ejendomskontor
Drift af materialegård
Lokaleudgifter i alt:

302.000
35.000
337.000

Anden renholdelse:

Skadedyrsbekæmpelse
Snerydning
Tilkaldeabonnement Falck m.v.
Øvrige renholdelsesudgifter
Anden renholdelse i alt:
Renholdelse i alt:

9.
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Almindelig vedligeholdelse
(29) Primære bygningsdele
(39) Kompletterende bygningsdele
( 49) Overflader, belægning, beklædning
(59) WS-anlæg
(69) El, antenner, mekaniske anlæg
(79) Køleskabe, komfurer, inventar
(89) Have- og friarealer

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

30.000
50.000
25.000
150.000
255.000

4.947.167

95.000
87.000
70.000
529.000
130.000
397.000
392.000
1.700.000

564.000
452.000
1.500.000
714.000
78.000
917.000
1.918.000
6.143.000
-6.143.000
0

PS: På mødet kom Maja Andresen, Joan Pedersen og Ivalo Jensen med en sang:
Sang til budgetbeboermøde 6. november 2006
Melodi: "Fy fy skamme skamme"

Ja ja ja ja ja det må de gerne
Næ sikke fint fint ja ja meget fint
Stor stor klap klap fint fint flot flot
Det var godt
Nå det må de godt

-

1. Må man geme stille spørgsmåt
så det ikke er en gåde
Om den leje vt betaler
Bliver brugt på bedste måde?
Må man gerne sammenligne
Og få tal der er reelle
Uden lagkager der så er helt
umulige at tælle?
Næ næ næ næ næ det må vi Ikke
Fy fy skamme skamme fy fy ah ah
Slemme slemme fy fy næ næ nlx nix
Slut forbudt
Men hva' må vi s11?

2. Må vr holde mange møder

l

l
j l
I'

l'\
I

Uden indhold overhoved't
For at trætte de beboer'
Som nafvtgik _rundt og·troed'
At de ku' få no'et at vide
Ved at læse jer's modeller?
Må vl gerne vær' begejstrede
Når ledelsen fortæller?
Ja ja ja ja ja det må vl gerne
Næ·stkke fint fint ja ja meget fint
Stor stor klap klap fint fint flot flot
Det var godt
Nå det må vi godt

3. Må man flytte ind til byen
Og s& komme her tilbage
Ha' ideer som er nye
Initiativer tage
Til at ændre procedurer
For sin bolig ude, inde
For forpligtelse og fællesskab
Uden at være fjende?
Omk. Næ, næ, næ
4. Må VA bruge en masse
Penge, kræfter, ja på sager
Mod beboere der ikke gør
Som VA det behager
Frem for på en renq,,vertng
Nødvendig, ja, for alle
Hvis Ikke hel' bebyggelsen
Skat sammen om os falde?

•

-·

s.

Må man være selvtilstræk'li'
Syn's at 'bakken' det er verden
Må man hade videndeling
Med 'de andres' 1,v og færden?
Må man klap' hinandens skuldre
09 sig' vi -er de bedste? ·
Må m_an holde sig for ørene
Når nogen vil det teste?
Omk. Ja, ja, ja

6. Må man minde om de tanker
Dem som skabte Galgebakken?
Flad struktur og plonerånd
Uden at få en på frakken?
Må man anfægte, ja selve
Selvforståelsen af frisind?
Og sig' her' mer' konservativt
Emhund'red' år forinden?
Omk. Næ, ·næ, næ

7. Vi vil gerne Galgebakken
Og vi tror på fællesskabet
VI vil gerne engagere os
For-søge' mindske gabet
Mellem ny og gammel viden
Genfinde åbenheden
I budgetter ja - og Ikke mindst
I tankevirksomheden
Ja ja ja ja ja det vil vi gerne
Næ sikke fint fint ja ja meget fint
Stor stor klap klap fint fint flot flot
Det var godt
Ja det VII vi godt
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Resume fra ekstra budgetbeboermøde den 6. november:

Budgettet blev vedtaget
På budgetbeboermødet d 25.sept. blev det besluttet at udsætte behandlingen af budget 2007, indtil VA havde fremlagt yderligere oplysninger. (Se referatet i sidste nr.
af GB Posten). En uge inden det ekstra budgetbeboermøde udsendte VA et ydelseskata/ogfor Galgebakkens drift, hvori de overordnede arbejdsopgaver var prissat.

Der deltog beboere fra 36 husstande i mødet, hvilket svarer til 5, 1% af samtlige husstande. Poul Erik Jensen fra VAs bestyrelse havde indvilget i at stille
op som dirigent. Endvidere deltog driftsområdechef Leif Hennings og Vinie
Hansen, formand for VAs bestyrelse.
Der blev stillet tre mindre ændringsforslag til budgettet:
Et forslag - oprindelig fremsat af Inger Wilken - om at der lægges fliser på ppladserne fra trapperne i stræderne hen til affaldsøerne. Forslaget blev ikke
vedtaget. Simon Jensen foreslog, at der skulle indkøbes opslagstavler til opsætning i stræderne. Ideen stammede fra visionsdagen i beboerhuset. Heller
ikke dette forslag blev vedtaget. Jytte Jørgensen fra Galgebakke Posten stillede forslag om, at der bevilges 15.000 kr. til bladgruppen, så de kan købe en
ny computer. Dette forslag blev vedtaget.
Budgetdiskussionen kom især til- at dreje sig om Galgebakkens behov for
vedligeholdelse i de kommende år, som det fremgår af langtidsplanen .. Behovet så stort, at henlæggelserne ikke kan fremskaffes ved huslejestigninger.
Flere talte for, at der enten burde stemmes nej til budgettet eller vedtages et
budget med en lavere huslejestigning, for på den måde at sende et tydeligt
politisk signal til kommunen om Galgebakkens problemer. Her imod blev
det indvendt, at kommunen udmærket er klar over Galgebakkens problemer
jf. dens bemærkninger til tidligere års regnskaber. Men kommunen kan ikke
løse problemerne for Galgebakken.
Jens ((efternavn ?)) stillede forslag til beslutning om at: "Beboermødet vedtager budget 2007 med et beløb til henlæggelser svarende til niveauet for
2005 på konto 120." Dvs. en besparelse på 850.000 kr. svarende til ca. 1 1/2
huslejeprocent. Der var 6 stemmer for dette forslag og et stort flertal imod.
Derefter var der skriftlig afstemning om budgetforslaget. Der var 41 stemmer for budgettet og 14 stemmer imod.
Med venlig hilsen:
Sten Hansen, referent.
I næste nummer qf Galgebakke Posten bringes et mere udførligt referat.
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Referat fra:

Ekstra budgetbeboermøde den 6. november 2006
På første budgetbeboermødet den 25. september blev det besluttet at udsætte
behandlingen af budget 2007, indtil VA havde fremlagt yderligere oplysninger. (Se referatet i GB Posten nr. 314). Den 30. oktober blev der omdelt et
ekstra materiale, som primært bestod af et ydelseskatalog for Galgebakkens
drift, hvori der var sat økonomi på 12 overordnede grupper afydelser. Kataloget var udarbejdet af VA. Inden udsendelsen var materialet blevet fremlagt for et nævns- og økonomi-udvalgsmøde. Selve budgetforslaget, som
beboermødet skulle tage stilling til, var det samme som blev husstandsomdelt
op til det første budgetbeboermøde.
Der deltog beboere.fra 36 husstande i mødet, hvilket svarer til, at 5,1% af
samtlige husstande var repræsenterede. Endvidere deltog LeifHennings,
driftsområdechef og Vinie Hansen,formandfor VAs bestyrelse. Poul Erik
Jensen.fra VAs bestyrelse havde indvilget i at stille op som dirigent.

Indledende punkter: 1) Poul Erik
Jensen (medlem af V As bestyrelse)
blev valgt til dirigent.2) Sten Hansen
(nævnssekretær) blev valgt til referent. 3) Niels Wilken, Jytte Jørgensen og Ken Møller blev valgt til
stemmeudvalg. 4) Den vanlige forretningsorden og den fremlagte dagsorden blev godkendt. 5) Foreløbigt
referat fra første budgetbeboermøde
25. september (uddelt til beboermøde 10. okt. samt fra nævnskontoret m.m.). Der var ingen kommentarer til dette.

Budget 2007

(pkt. 6)

Yderligere budgetoplysninger
Stigningen på Almindelig vedligeholdelse: Jens Ellesøe Olsen fra
nævnet redegjorde for udviklingen
på konto 115, som der blev stillet
spørgsmål til på første budgetbebo-

ermøde: Udgifterne til almindelig
vedligeholdelse er steget kraftig fra
231.000 kr. i Regnskab 2005 til
1.700.000 kr. i Budget 2007. Stigningen modsvares imidlertid af, at et
tilsvarende beløb er fratrukket på
konto 116 (planlagt og periodisk
vedligeholdelse). Jens opridsede den
historiske baggrund for dette skift i
regnskabs- og budgetprincipperne:
For mange år siden fungerede kontoen for almindelig vedligeholdelse
som en slags 'skraldespand', som
alle mulige driftsudgifter blev puttet
ned i. Resultatet var, at kontoen steg
og svulmede og ikke var til styre.
Derfor besluttede et beboermøde, at
udgifterne til vedligeholdelse så vidt
muligt skulle afsættets på planlagt
vedligeholdelse (konto 116). Konto
115 skrumpede derfor kraftigt ind.
På et senere tidspunkt begyndte V As
bestyrelse og administration at

komme med indvr '•'inger mod, at de
to vedligeholdelses.l\.ontoer blev
brugt på denne måde. Der blev presset på, og senere direkte krævet, at et
passende beløb blev afsat på konto
115 til almindelig vedligeholdelse.
Beløbet kunne til gengæld modregnes på konto 116. Nævnet har valgt
at bøje af, men vil fremover nøje
overvåge udviklingen på konto 115.
Stigningerne på Særlige aktiviteter
(konto 118): Jens redegjorde for
årsagen: Også her har der været en
stor stigning - fra 453 .000 kr. i Budget 2006 til 1.142.000 kr. i Budget
2007. Stigningen skyldes, at udgifterne til el, vand og varme på vaskeriet og i beboerhuset er blevet flyttet
fra andre kontoer (107-8 og 111) hen
på konto 118. Ændringerne skyldes,
at der på et tidligere beboermøde
blev besluttet, at der skulle laves
særlige temaregnskaber for vaskeri
og beboerhus, hvori alle udgifter var
inkluderet. (se i øvrigt 11. side i det
ekstra materiale til beboermødet).
Udgifterne til vedligeholdelse på
have- og friarealer (under konto
115 og 116): Jesper Andresen ønskede en nærmere redegørelse for
udgiften til vedligeholdelsen på
have- og friarealer, hvor udgiften til
almindelig og planlagt vedligeholdelse i budget 2007 er på 2.310.000
kr. (side 7, note 9 og JO, linie (89) i
budgetmaterialet). Dette syntes Jesper var et meget stort beløb, især
når man husker på, at lønudgifter til

t.

Galgebakkens ansatte ikke er medregnet her.
Jens. Ellesøe Olsen svarede, at det
som skal laves, bl.a. er: opretning af
og nyt grus på p-pladseme, genopretning af hegn og hække, beplantning, skilte, legepladser, bænke og
borde, vejbelægning, fliser og trapper i stræder, hegn og mure. (de
planlagte vedligeholdelsesopgaver se
skemaet side 12 i budgetmaterialet).
Beløbsstørrelserne i budgettet er
baseret på en vurdering af, hvad der
er nødvendigt, og vurderingen er
primært foretaget af afdelingslederen. Hvorvidt de samlede udgifter er
for store, er det op til beboermødet-at
tage stilling til.
Henlæggelserne til vedligeholdelse:
Søl)en Vincent havde et spørgsmål
vedrørende henlæggelsernes betydning for huslejestigningen: Henlæggelserne er steget fra 8.975.000 kr. i
Regnskab 2005 til 10.700.000 kr. i
Budget 2007 (Henlæggelser i alt,
side 4 i budgetmaterialet). Hvis man
ser på balancebeløbet (sidste linie,
side 4 i budgetmaterialet), så er dette
steget fra 47.975.000 kr. i Regnskab
2005 til 52.073.000 kr. i Budget
2007. Det vil sige en stigning på
godt 4 mio. kr. over to år. Hvad beror denne stigning på? Og skyldes
stigningen bl.a. stigningen i henlæggelserne på knapt 2 mio. kr.? Søren
havde endvidere et spørgsmål vedrørende finansieringen af henlæggelserne på længere sigt: Ifølge likviditetsbudgettet (sidste kolonne: Total,

-"1
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om udsigten til '~1e fra Landsbygside 13 i budgetmaterialet) skal der
gefonden.
Den deprimerende pointe
bruges 374 mio. kr. frem til år 2022
(116, planlagt forbrug i alt). Heraf er var, at der er et voldsomt misforhold
mellem den almene sektors behov
planlagt henlæggelser på 147 mio.
kr. Men hvordan med beløbet på 185 for renoveringer på 160 mia. kr.
inden for de kommende 20 år, men
mio. kr. (andenfinansiering helder er kun afsat 9 mia. til de komhedsplan) forventer man at kunne
låne dette beløb hos Landsbyggefon- mende fire år. Better mente på den
baggrund, at vi alene skal lave budden?
getter for vores egne penge uden at
Jens Ellesøe Olsen bekræftede, at der
forvente ekstern finansiering.
arbejdes på at få tilført store midler
fra landsbyggefonden til de store
Inddragelse af kommunal-bestyrelsen: Søren Vincent opfordrede til,
renoveringsopgaver. Jens vidste
at vi vedtager et budget med huslejeikke, i hvilket omfang dette ville
lykkes. Men situationen er, at hvis vi stop, for på den måde, at gøre højlydt opmærksom på, at vi ikke er i
ikke får penge fra Landsbyggefonstand til at betale yderligere 186 mio.
den, så skal vi enten selv betale udkr.
over huslejen i løbet af de komgifterne til renoveringsprojekteme
over huslejen, eller vi må beslutte, at mende 14 år. Tilmed er det sådan, at
henlæggelserne stiger i løbet af perivi ikke har råd til en række af prooden, så år 2007 er faktisk et billigt
jekterne, f.eks. nye køkkener og
år. Dette vil være en måde at få
renovering af baderum. Det får så
den konsekvens, at boligerne ikke er kommunalbestyrelsen på banen og
påtage sig et ansvar for bebyggelsens
tidssvarende.
problemer. Kommunen har et ansvar,
Støtte fra LBF, inddragelse fordi den har ret til at henvise beboaf kommunalbestyrelsen og ere til op til 25% af boligerne og en
tilsynsforpligtigelse i forholdt til
boligpolitiske initiativer
økonomien, fordi vi er en almennytUdsigten til støtte fra LBF: Søren
tig boligforening. Søren foreslog, at
Vincent syntes, at det lød naivt, at
beboermødet beslutter et huslejestop,
basere langtidsbudgettet på forventog så må vi se, om kommunalbestyninger om støtte fra Landsbyggefon- relsen føler sig ansvarlig over for de
den. Better troede heller ikke på, at
problemer, som ligger til grund.
støtte fra Landsbyggefonden var
Benny Klausen kunne ikke forstå,
realistisk. Hun orienterede om et
hvordan en inddragelse af kommuboligpolitisk møde i Kongsholmnalbestyrelsen ved at sige nej til
centeret for nogle dage siden, hvor
huslejestigninger i budgettet, kunne
BLs vicedirektør havde orienteret
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hjælpe på de økor~iske problemer.
Forventede Søren, at kommunalbestyrelsen vil give os penge, eller
hvad ? Biba Schwoon gjorde opmærksom på, at kommunen er allerede meget detaljeret inde i Galgebakkens økonomi. Faktisk har kommunen kommet med flere henstillinger om at hæve henlæggelserne. Der
foregår i forvejen en dialog med
kommunen på mange planer om GBs
økonomi. Bl.a. er V As administration og VAs bestyrelse i dialog med
kommunens administration og delvist med kommunalbestyrelsen om
forberedelsen af helhedsplan. Men
dette betyder ikke, at vi kan få kommunen til at betale til Galgebakkens
økonomi. De grundlæggende problemer handler om boligpolitik, og
de kan kun løses ved ændringer i
styringen af det almene byggeri og
ved mere fordelagtige muligheder
for lånoptagelse.Galgebakken kan
påvirke denne proces ved at være
boligpolitisk aktive.
Jesper Andresen havde tidligere
været til møde med medlemmer af
kommunalbestyrelsen i forbindelse
med forslaget om salg af boliger på
Galgebakken. Hans erfaringer herfra
var, at mange kommunalpolitikerne
faktisk ikke har kendskab til Galgebakkens høje huslejeniveau. Det
kunne tyde på, at dialogen med
kommunen måske ikke kommet ret
meget videre end til økonomiafdelingens ansatte. Derfor kunne Jesper
godt støtte, at vi overvejer konse-

•

kvenserne af budgettet sendes videre
til kommunalbestyrelsen uden en
beboermødegodkendelse.
Vinie Hansen oplyste, at det i forvejen er sådan, at kommunalbestyrelsen får alle regnskaber ind til godkendelse, og dermed har den et godt
kendskab til blandt andre Galgebakkens problemer med manglende
penge til henlæggelser. Men sådan
set kan det være en god ide, at gøre
noget mere for at synliggøre problemerne mht. den høje husleje og
manglende midler til henlæggelser,
for der skal nok være nogle kommunalbestyrelsesmedlemmer, som ikke
lige har dette højest på dagsordenen.
Men strategien bør være at synliggøre, at behovet er så stort, at beboeni(e ikke kan betale det over huslejen. I stedet for som tidligere, at
skjule problemet ved at spare på
henlæggelserne.
Boligpolitiske initiativer: Claes
Solborg Pedersen mente, at vi er ude
i så store boligpolitiske problemer, at
de skal løses på et langt højere niveau. Måske skulle vi forholde os til
budgettet på en sådan måde, at det
kan blive et bidrag til den politiske
debat om regeringens og støttepartiets tyveri af lejernes penge i Landsbyggefonden. Marina foreslog, at der
med budgettet besluttes et pålæg til
nævnet om at lave et stykke politisk
arbejde, som kan munde ud i en aktion, der involverer resten af bebyggelsens beboere.
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Y delseskataloget
Herefter fremlagde og kommenterede afdelingsleder Kaj Agnershøj
det udsendte ydelseskatalog: Y delseskataloger er noget fbv. nyt. Formålet er at synliggøre og præcisere,
hvad beboerne far for pengene. Som
det foreligger nu, er det et pilotprojekt, som ikke er færdigt gennemarbejdet. Ideen er, at det skal udvikles
hen af vejen. Nogle ydelser er basisydelser, som afdelingerne ikke kan
vælge fra. De er blevet fastsat og
godkendt af V As bestyrelse. Tilvalgsydelserne er derimod ydelser,
som afdelingerne kan tilvælge. Det
omdelte ydelseskatalog er inddelt i
12 grupper, som der er sat økonomi
på. Beløbene relaterer til timeforbruget i driftsaftalen og til det lønbeløb,
som fremgår af konto 114.

Spørgsmål og kommentarer til
ydelseskataloget: Lis (Christensen
?) syntes ikke, at man blev ret meget
klogere af ydelseskataloget. Der
manglede i høj grad at blive anført
beløb de steder, hvor der bare var sat
krydser (rækkerne= 'detailopgaverne'). Joan Pedersen syntes, at der
manglede en forklaring på, hvordan
der skelnet mellem 'basis'- og 'tilvalgs'-ydelser (kolonnerne yderst til
højre). Hvorfor er f.eks. beløbet på
495.000 kr. anført udelukkende under basisydelser (5. side i materialet).
Jesper Andresen mente også, at ydelseskataloget var for vanskeligt at
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bruge som et ov ~ lik over, hvad
beboerne får for ae penge, som driften koster, og som et redskab til prioritering. Det er ikke muligt at se
noget om udgiften til time- og lønforbruget ud for de enkelte opgaver
(rækker). Det eneste sted, hvor der
anføres noget i den retning, er under
'5 .10 - kontortid', åbningstider på
kontoret, og hvis man prøver at
regne på en timeudgift her, kommer
man til noget, som ikke kan passe.
Kaj Agnershøj svarede på kritikken,
at opgaven har været, at komme med
et ydelseskatalog, hvor udgifterne
for overordnede grupper af ydelser
var anført. Der har været meget kort
tid til arbejdet, og det fremlagte er
det bedste, der kunne nås. Det kan
godt være, at vi på sigt kan udarbejde noget, som er mere specifikt,
men det vil nok kræve, at der bliver
pillet nogle punkter ud, efter ønske
beboermødet eller nævnet, som vi
kan gå ind og regne på det.
Leif Hennings supplerede: Det
fremlagte ydelseskatalog, afspejler
den opgave, som blev stillet: Kom
med et katalog, hvor der er sat økonomi på et antal hovedområder - ca.
10-12 stykker. Vi fremlagde det på
et nævns- og økonomiudvalgsmøde,
og her var meldingen, at det var godt
nok til en start. Ydelseskataloget skal
udvikles fremover, men pointen er,
at alt har en begrænsning. Vi kan
ikke påtage os, at udarbejde et ydelseskatalog, med økonomi på samt-
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lige underpunkter en vi kan godt
gå ind og udføre nærmere beregninger på enkelte punkter, hvis vi bliver
bedt om at udføre opgaven.
Vinie Hansen mente også, at ydelseskataloget kun var til et overblik
over den vifte af ydelser, som driften
udfører. Hvis der er noget, som skal
uddybes og beskrives nærmere, kan
man så bede om at :fa udarbejdet et
mere detaljeret materiale. Det kan
f.eks. ske ved at beboermødet beder
nævnet eller et udvalg om at gå i
dybden med nogle områder.
Jens Ellesøe Olsen gav udtryk for, at
nævnet og økonomiudvalget godt
kunne ønske, at der var fremlagt et
ydelseskatalog, som mere detaljeret
viste, hvilke driftsudgifter lønkronerne blev brugt til. Men der var
også enighed om, at det fremlagte
ydelseskatalog skulle fremlægges på
budgetbeboermøde, og så må beboerne tage stilling til om det er tilfredsstilende eller ej. Vedrørende
ydelseskataloget for næste års budgetlægning, mente Jens, at der må
kunne forventes noget betydelig
mere præcist, fordi det kan baseres
på den igangværende registrering af
de ansattes tidsforbrug, som startede
1. januar 2007.
Hermed var diskussionen af budgettet inkl. det fremlagte ekstra materiale slut.
Efter en sang fra Maja, Ivalo og Joan
(se GB Postens december nr.) gik

-

dirigenten over til indkomne forslag
til budgettet:

Indkomne forslag til budgettet
Et forslag - oprindelig fremsat af
Inger Wilken - om at der lægges
fliser på p-pladseme fra trapperne i
stræderne hen til affaldsøerne. Overslagspris 1,3 mio. kr. (se materialet
til budgetbeboermødet 25. september) Forslaget blev ikke vedtaget.
Forslag fra Simon Jensen, at der skal
indkøbes opslagstavler til op-sætning
i stræderne. Ideen stammede fra
visionsdagen i beboerhuset. Pris ca.
116.000 kr. (se ekstra materiale til
budgetbeboermødet) Forslag blev
ikke vedtaget.
Fcislag Jytte Jørgensen om, at der
bevilges 15.000 kr. til bladgruppen,
så de kan købe en ny computer (se
ekstra materiale til budgetbeboermødet). Forslaget blev vedtaget.

Godkendelse af det samlede budget (pkt. 6e)
I forlængelse af tidligere indlæg
opfordrede Søren Vincent til, at
stemme imod budgettet for at afgive
en markant politisk markering. Dorte
Brink havde sympati for det synspunkt, at huslejen er for høj, men
blot at stemme nej til budgettet
mangler både perspektiv og strategi.
Benny Klausen mente ikke, at et nej
til budgettet gavnede noget. Der
skulle have være mobiliseret mellem
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første og andet budgetbeboermøde.
Jens Ellesøe Olsen efterlyste konkrete forslag til, hvor der skulle spares. Hvis beboermødet bare siger nej
til budgettet uden at vedtage besparelser, sker der blot det, at kommunen trækker et budget ned over hovedet på os. Hertil svarede Jesper
Andresen, at budgettet ikke er til at
overskue og det er derfor ikke er
muligt at pege på besparelser. Derfor
anbefalede Jesper, at beboermødet
skulle sige nej til budgettet. Erik
Holstein gav udtryk for, at en huslejestigning ud over den almindelige
prisudvikling var uacceptabel.

spares på henla ,;:lseme, så de forbliver på samme niveau som i Regnskab 2005: " Beboermødet vedtager
budget 2007 med et beløb til henlæggelser svarende til niveauet for
2005 på konto 120." Dvs. en besparelse på 850.000 kr. svarende til ca.
1 1/2 huslejeprocent. Der var 6
stemmer for dette forslag og et stort
flertal imod.
Derefter var der skriftlig afstemning
om budgetforslaget. Der var 41
stemmer for budgettet og 14 stemmer imod.

Jens ( efternavn ?) stillede et forslag
til beslutning om budgettet, hvor der

26. Februar 2007

Dirigent:
Poul Erik Jensen
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StenHansen
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