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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2008 

111 El til fællesarealer 

2008 budgettet beregnes udfra 2007-priser + 3%. 

Forventet årsforbrug 2008 i kWt 

El - fællesarealer 

183.216 

Udgiften dækker forbrug på el til fællesarealer samt varme. Dog 
budgetteres elforbru et vedrørende vaskeriet på konto 118.1. 

Ud 'kl' f b f li v1 mg or rug æ esarea er: 
Set i forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget 
tidligere år: 2005 2006 2007 2008 
Forbrug i kWt 219.586 183.000 220.000 183.216 
Pris 1,6 1,5 1,5 1,7 
Udgift i alt 347.963 278.160 319.000 311.467 

Elforbrug 

kWt250.000 

200.000 

Budget 2007 

150.000 
!-+-Forbrug I 

100.000 

50.000 

0 
2005 2006 2007 

Regnskab Regnskab Budget 

112 Administrationsbidrag 

Administrationsbidrag 2008 pr. enhed: 
Lejemålsenheder: 

Administrationsbidrag til boli organisationen 

r-Ot-f-

2008 

Budget 

2.952 
693 

NOTESIDE4 

Budget 2008 
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2008 

115 Almindelig vedligeholdelse 

115.2 Primære bygningsdele 
115. 3 Kompletterende bygningsdele 
115.4 Overfladebehandling 
115.5 WS-anlæg 
115.6 El-anlæg 
115. 7 Inventar og udstyr 
115.8 Øvrige dele og anlæg i terræn 

Regnskab 
2006 
48.618 

203.763 
229.507 
203.766 
206.086 
538.511 
136.128 

Stigningen skyldes forventet højere udgift vedrørende 
køkkeninventar, reperationer af tagbeiægning samt regulering af 
diverse poster. 

116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 

116.2 Primære bygningsdele 
116.3 Kompletterende bygningsdele 
116.4 Overfladebehandling 
116.5 WS-anlæg 
116.6 El-anlæg 
116. 7 Inventar og udstyr 
116.8 Øvrige dele og anlæg i terræn 

Regnskab 
2006 
185.991 
493.278 

1.219.826 
1.444.392 

104.703 
960.372 

1.053.636 

Stigningen skyldes forventet højere udgift vedrørende 
malerarbejder og gulvslibning i forbindelse med fraflytning, 
overfladebehandling af indvendige trapper (kto. 116.4), renovering 
af kloakker, udskiftning af vandinstallationer (kto. 116.5), 
reperationer af asfaltbelægning, legepladsrenovering (kto. 116.8) 
samt regulering af diverse poster. 

-OH--

Budget 2007 

95.000 
87.000 
70.000 

529.000 
130.000 
397.000 
392.000 

564.000 
452.000 

1.500.000 
714.000 

78.000 
917.000 

1.918.000 

NOTE SIDE 6 

Budget 2008 

70.000 
115.000 
114.000 
496.000 
149.000 
473.000 
386.000 

595.000 
479.000 

1.985.000 
1.292.000 

82.000 
797.000 

2.465.000 
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2008 

119.5 Udvalg og klubber 
119.6* Cafe/Pub 

* Udgifter Cafe i alt 
Indtægter Cafe (konto 203.2) 
Drift af Cafe i alt 

I Udgifterne er pristalsjusteret. 

152.085 
166.406 
-14.321 

120 Henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse 

Afd.59's samlede areal 

Henlagt pr. m2 

60.949 m2 

1q1 ,35 kr. 

Henlæggelserne skal i de kommende år øges, da langtidsplanen 
viser et stort behov for opsparing til fremtidige renoveringer. 
Efter møde 23-08-2007 er det besluttet at hæve henlæggelsen 
yderligere med kr. 634. 199 (overført andel til dispositionsfonden, 
konto 105). 

121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 

Henlæggelse istandsættelse fraflytning A-ordning 
Henla t r. m2 13,13 kr. 

123 Tab ved lejeledighed og fraflytning 

NOTE SIDE 8 

Budget 2007 Budget 2008 

2.000 22.500 
175.000 195.000 

165.000 185.000 
186.000 175.000 
-21.000 10.000 

9.200.000 9.834.199 

800.000 800.000 

Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 80% af tilgodehavender (kto. 305). 

Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning 
Henlagt pr. m2 8,20 

Forbrug kto129/130 -295.412 
Henlagt konto 123 300.000 
Konto 405 - ultimo 4.588 

Budget 
2006 

4.588 
-250.000 
300.000 
54.588 

Budget 
2007 

54.588 
-415.000 
700.000 
339.588 

Der er på budgetteringstidspunktet forbrugt kr. 67.900 på 
henholdsvis kto. 129/130. Som tilgodehavender på kto. 305 står i 
alt kr. 233.400. Til at dække dette eventuelle tab står henlagt kr. 
637.000. Derfor vurderes det forsvarligt at nedsætte 
henlæggelsen med kr. 200.000. 

-oH~-

700.000 500.000 
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2008 

133 Afvikling af underskud 
Afvikling af underskud fra tidligere år 

Regnskabsår: Udløbsår 
2004 2009 
2005 2011 

Ekstraordinært afskrevet 2006 

Underfinansiering 2010 

Restgæld pr. 
31.12.2006 

183.018 
142.514 
-325.532 

0 
531.715 

I forbindelse med overskud i regnskab 2006, blev der 
ekstraordinært afskrevet på underskud (kto. 407). Dermed er 
underskuddet afviklet. I forbindelse med ejendommens 
finansiering af anskaffelsessummen har der været 
underfinansieret. Denne underfinansiering er budgetteret afviklet 
fra og med budqet 2007 med en afvikling på kr. 177.000 pr. år. 

~ofi-. 

NOTE SIDE 10 

Budget 2007 Budget 2008 

316.000 177.000 
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Indkomne forslag til budgettet (pkt. 9 på dagsordenen): 

Forslag fra nævnet til budget 2008: 

"Nævnet stiller forslag, om reduktion af bemanding i driften med 1 person. 
Reduktionen skal ske ved naturlig afgang ved først givne lejlighed. " 

Begrundelse for forslaget: 
Mange beboere har udtrykt bekymring for det høje huslejeniveau på Galgebakken og ønsker at der 
bremses op for de fremtidige stigninger. 

Nævnet og økonomiudvalget har vurderet mulighederne for besparelser på Galgebakkens budget og 
fundet, at det er nødvendigt med en reduktion af normeringen af driftsmedarbejdere. 

Vi forventer, at driftsledelsen formår at tilpasse ressourcerne til de givne opgaver, så Galgebakken 
vil kunne bevare et fuldt ud tilfredsstillende service- og pasningsniveau. 

-OH-- Nævnet på Galgebakken 

Beboer-forslag til budget 2008: 

, 6. september 2007. 

Forslag der ønskes behandlet på budgetbeboermødet den 25. september: 

"Med henblik på en omlægning af driften afsættets 20 000 kr. til at 
driftslederen sammen med ejendomsfunktionærerne udarbejder nye 
driftsplaner, således at serviceydelserne opretholdes selvom huslejestigningerne 
ikke stiger mere end inflationen. " 

-otl-
Materialet til-beboermøde påGalgebakken, 25. sept. 2007 

Forslagsstiller 
Søren Vinzent 

Galgebakken Over 1 - 1 b 
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d. 6/9 - 2007-09-07 
Til GBs nævn 

Forslag der ønskes behandlet på budgetbeboennødet tirsdag 25/9 - 2007. 

"Med henblik på en omlægning af driften afsættes 20 000 kr. til at driftlederen 
smmnen med ejendomsfunktionærerne udarbejder nye driftsplaner, således at 
serviceydelserne opretholdes selvom huslejestigningeme ikke stiger mere end 
inflationen." 

forslagstiller Søren Vinzent GB Over 1 - 1 b 



Beslutningsreferat - og kort resume - fra: 

Budget-beboermødet på Galgebakken {i:,, lR__ = den 25. september 2007 

Mødet var inaka}, 1--ef-el:dinært budget-beboermøde. En uge inden mødet var . 
nævnets og administra-tionens forslag til Arsbudget 2008 samt andet budgetrelateret 
materiale husstandsomdelt i et hæfte. (Antenneregnskabets. Bb blev dog omdelt 
som løsblad samme dag.) Sammen med dette hæfte blev der omdelt et andet hæfte 
med materiale vedrørende agendaplanen og landskabsplanen. 
Til mødet blev uddelt 56 stemmesedler; svarende til at ca. 3,7% af samtlige husstande var 
repræsenteret Endvidere deltog afdelingsleder Kaj Agnershøj og under pkt. 8 og 9 BO 
VESTs økonomidirektør Teit Svanho/m. 

Indledende punkter: 
1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent 
og Steen Søndergaard til meddirigent. 
2) Sten Hansen (nævnssekretær) blev 
valgt til referent. 
3) Claes Lundbæk og Lars Messell blev 
valgt til stemmeoptællere 
4) a: Den vanlige forretningsorden 
blev godkendt. b: Den fremlagte dags
orden blev godkendt. 
Dirigenten skitserede en tidsplan med 
slut-tidspunkt senest kl. 22.30 og med 
en pause indlagt efter pkt. 7, for at give 
Teit Svanholm tid til at klargøre sin med
bragte bærbare+projektor. 
5) Referat(er): Både beslutnings
referatet og diskussionsreferatet fra 
regnskabsbeboer-mødet 25. april 2007 
blev godkendt uden bemærkninger. 

6. Revision af 
agendaplanen 
Lars Messell fra agendagruppen 
fremlagde gruppens forslag til en 
revideret agendaplan for de kom
mende 3 år (se hæfte 2). Han blev 
suppleret af Biba Schwoon. 
Agendaplanen blev enstemmigt 
godkendt. 

7. Revision af 
landskabsplanen 
- herunder indkommet forslag 
fra en beboergruppe om pop
lerne på P-pladserne: 
Biba Schwoon fra Grønt udvalg 
fremlagde kort selve forslaget til 
revision af landskabsplanen for de 
kommende tre år (se hæfte 2). 

Herefter fremlagde Lone Nielsen 
som en forslagsstillerne et æn
dringsforslag til landskabsplanen 
vedr. poplerne på p-pladseme: 
" ,, Galgebakken stopper med at 
sætte popler pA parkeringspladser 
med øje-blikkelig virkning. Vi ønsker 
at grønt udvalg finder pJ en anden 
løsning; buske eller lignende, som de 
jo allerede er i fuld gang med " 
Fordi: Popler har den evne, at de 
året rundt smider frø, skaller og 
lignende som er til stor gene for biler 
og dermed os bilejere på Galgebak
ken. (Frøene som popler smider, 
klistrer sig fast til bilen). I øvrigt er 
træerne også til fare for beboerne, 
da træernes grene udtørrer og der
med knækker, når de bliver gamle. 

NK ?::/lS • GALGEBAKKEPOSTEN okt 07 25 

10. maj 2007. 1/t:nlige hilsner fra: 
Birthe Y. Nielsen: Over 1-3a, Rudi 
Duving: Over 1-3a, Jytte Overgaard: 
Sønder 9-14, Olga Lundsgaard: 
Sønder 9-14, Lone L. Nielsen: Over 
1-4a, Claes Lundbæk: Over 2-lb. " 

Efter en del diskussion om poppel
forslagets betydning for landskabs
planen, kunne dirigenten konklude
re, at ved at vedtage landskabs-, 
planen vedtager man også forslaget 
om poplerne. 
Herefter blev landskabsplanen 
vedtaget af beboermødet. 

8. Orientering om 
resultatet af salget af de 
gamle beboerhuslokaler 
-V. Teit Svanholm, BO-VESTs 
økonomidirektør. 
Teit Svanholm orienterede 
budgetbeboermødet om den lange 
og komplicerede sag ved at fremvise 
og kommentere 22 overheads. Un
dervejs i orienteringen blev der stillet 
spørgsmål fra beboerne og Teit 
Svanholm besvarede disse. 

Afslutningsvis var der en mere 
principiel diskussion blandt bebo
ermødets deltagere, bl.a. om VAs 
evt. rådgiveransvar i sagen og om 
konsekvenserne af, at overskuddet 
fra salget af de gamle beboerhus
lokaler tilsyneladende er indgået i 
Galgebakkens budget og regnskab, 
hvor beløbet for-mentlig er anvendt 
til at holde huslejeniveauet nede, 
hvilket vist nok skete i år 2004. 

9. Budget 2008 
a) Gennemgang og diskussion 
af budgetforslaget for 2008: 
Afdelingsleder Kaj Agnershøj frem
lagde budgetforslaget. Han kunne 
konstatere, at forslaget indeholdt en 
historisk lav huslejestigning på 
0,69%. Undervejs i budgetgennem
gangen blev der stillet spørgsmål til 
en række enkeltposter. Afdelingsle
deren besvarede spørgsmålene. Ved 
nogle af spørgsmålene blev han sup
pleret af Teit Svanholm og Biba 
Schwoon fra nævnet. 
Inden diskus-sionen af det·samlede 
budget-forslag fremlagde Biba 
budgettet for beboeraktivitetkontoen 
(pkt.c- konto119). 
Den politiske diskussion af budgettet 
havde fokus på mulighederne for og 
konsekvenser af, også i årene frem
over at vedtage budgetter med en 
tilsvarende rav stigningstakst i hus
lejeniveauet. 

b) Behandling af indkomne 
forslag til budgettet: 

• Forslag til fra økonomiudval
get om højere priser for brug af 
vaskeriet (konto 118): 
" "Økonomiudvalget fores/Ar, at 
priserne for brug af vaskeriet sættes 
op med 20% fra 1. januar 2008." 
Begrundelsen er, at brugen af vas
keriet skal dække de omkostninger 
excl. vandforbruget, der er ved at 
drive vaskeriet. Vandforbruget beta
les her som i øvrigt på Galgebakken 
kollektivt. Forbruget excl. vand er for 
2008 budgetteret til 520.457 kr. Med 
de nuværende priser er indtægten 
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budgetteret til 4 ... ...,.000 kr. Der skal 
derfor betales godt 100.000 kr. mere 
for brug af vaskeriet. Det betyder, 
at vi skal betale 20% mere for at få 
opfyldt kravet om, at brugerne skal 
betale de omkostninger, der er ved 
brugen af vaskeriet." (De nye priser 
fremgår af det udsendte materiale til 
beboermødet /ref.) " 
Forslaget blev vedtaget med mange 
stemmer for og få imod. 

• søren Vinzent trak sit forslag, 
om at afsætte 20.000 kr. til at 
afdelingslederen udarbejder nye 
driftsplaner sammen med ejendoms
funktionærerne. (mat. s. 21/ref.) 

• Forslag fra nævnet til budget 
2008: 
11 "Nævnet stiller forslag, om 
reduktion af bemanding i driften 
med 1 person. Reduktionen skal ske 
ved naturlig afgang ved først givne 
lejlighed. " Begrundelse for for
slaget: Mange beboere har udtrykt 
bekymring for det høje huslejeniveau 
på Galgebakken og ønsker at der 
bremses op for de fremtidige stig
ninger. Nævnet og økonomiudvalget 
har vurderet mulighederne for be
sparelser på Galgebakkens budget 
og fundet, at det er nødvendigt med 

29. September 2007 
Referent: Sten Hansen 
Dirigent: Anita Sørensen 

PS: 

en reduktion af normeringen af 
driftsmedarbejdere. Vi forventer, at 
driftsledelsen formår at tilpasse res
sourcerne til de givne opgaver, så 
Galgebakken vil kunne bevare et 
fuldt ud tilfredsstillende service- og 
pasningsniveau. 11 

Der kom til en længere diskussion 
for og imod forslaget blandt bebo
erne. Afdelingslederen gjorde op
mærksom på, at han ikke kunne 
anbefale forslaget. 
Forslaget blev det vedtaget med 25 
stemmer for og 18 imod. 

e) Godkendelse af det samlede 
budget 2008 
( - efter indføjelse af de vedtagne 
ændringsforslag): 
Budgettet for 2008 blev vedtaget 
med 29 stemmer for og 1 imod. 

d) Antennebudget (jvf. løsblad s. 
8b til det omdelte materiale): 
Dette blev vedtaget med 22 
stemmer for og i imod. 

10. Indkomne forslag uden 
budgetkonsekvens 
( se underlandskabsplanen pkt.7 /ref.) 

11. Der var intet til eventuelt 

Mødet sluttede kl 22.15. 

Et referat fra nogle af diskussionerne stilles i udsigt til et efterfølgende 
nummer af Galgebakke Posten. 
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12.09.07 

Husdyrreglement revideret pr. 11.09.07 

På beboermøde den 10. september 2007 blev vedtaget en række ændringer af hidtil 
gældende husdyrreglement. De af Nævnet fremsatte ændringsforslag fremgår af det 
udsendte beboermøde-materiale. På mødet blev desuden fremsat en række 
ændringsforslag. 
Der vil dels blive skreyet et referat af beboermødet, dels vil husdyrreglementet blive 
renskrevet og omdelt til alle beboere. 

For at alle kan nå at agere i forhold til de nyvedtagne ændringer opsummeres 
her i kort form de nye bestemmelser: 

• Det er tilladt at have et husdyr i alle boliger, dog med visse begrænsninger 
• Det er tilladt at ha' kat i de små boliger, A 1, A2, B1 og D-huse, men ikke tilladt 

at ha' hund 
• Muskel/kamphunde er forbudt pr. 11.09.07 - de forbudte racer er: 

Amstaff og blandinger af disse. Bullmastiff og blandinger af disse. Bul/terrier 
og blandinger af disse. Dogo Argentino og blandinger af disse. Dogo Canarian 
og blandinger af disse. Dogo de Bordeaux og blandinger af disse. Americano 
Bul/ Terrier og blandinger af disse, Tula Bula og blandinger af disse -
samt de racer, der er forbudt ved lov i DK. 
Evt. tvivl om racen ved den lovpligtige registrering skal i givet fald forelægges 
en af BO-VEST godkendt dyrlæge (navne fremlægges snarest). 

Overgangsbestemmelser: 
• Registreringsperiode på 14 dage (til og med 25.9.) for alle husdyr (hunde og 

katte), der endnu ikke er registreret i bebyggelsen (se hidtil gældende husdyr
reglement). De forbudte racer kan ikke ny-registreres. 
Alle eksisterende/boende dyr, der er registreret i bebyggelsen, kan beholdes, 
til de dør eller flytter. De forbudte racer kan ikke ny-registreres. 

Pkt. 2 i gældende husdyrreglement: Hunde og katte skal senest en måned efter 
anskaffelsen/indflytningen registreres på Ejendomskontoret ... 
Hidtil gældende husdyrreglement, der er en del af det samlede husreglement for Galgebakken, 
udleveres ved indflytning og er et tillæg til lejekontrakten. Hidtil gældende husdyrreglement er 
vedtaget på beboermøde 7.3.2000, ved urafstemning 21.03.00, gældende fra 1. 7.00, og derefter 
revideret på beboermøde 17. 01. 05 - og som beskrevet ovenfor på beboermøde 10. 09. 07. 
Materiale til beboermødet omdelt 14 dage før mødet. 
Hvis reglerne overtrædes, kan BO-VEST 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. 

Kaj Agnershøj, afdelings/eder 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Indkaldelse til: 
Ekstraordinært beboermøde om: 

Revision af husreglement og råderet 
Forslag vedr. muskelhunde 

Tirsdag den 4. december 2007 
OBS!! Mødetidspunkt kl. 1830 i Beboerhuset 

Mødestarten allerede kl. 18.30 skyldes, at arkitekt Jørgen Kreimer-Madsen skal deltage i et Masterplan Syd
.nøde samme aften og derfor skal gå kl.1930

• Indtegning og udlevering af stemmesedler til beboermødet sker 
.ørst kl. 1930 efter behandlingen afpkt 4. 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigent~r. 2) Valg af referent. 3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden. 

4) Forelæggelse af forslag til udhæng og halvtag til alle hustyper *1
) 

(med undtagelse afD-husene) 
- v/arkitektfirmaet NOVA 5, Jørgen Kreiner-Møller og Marie Preisler-Berthelin. 

Kl. 19.30: Indtegning af mødedeltagerne og udlevering af stemmesedler 

5) Behandling af forslagene ovf. med resultatet: 
a) Godkendelse til forelæggelse for kommunen - eller: 
b) Videre bearbejdelse inden godkendelse på kommende beboermøde 

6) Hegn og skure - redegørelse for og godkendelse af hegns- og skurtyper*1
) 

7) Bearbejdelse af tidligere principvedtagelse*2
) om hvidpigmentering/ 

lud behandling af rækkehus trappedele*1
) 

8) Revision og godkendelse af råderetsmateriale for Galgebakken*1
) 

- set i relation til ovenstående materiale og godkendelser og med eksempler på råderets-sagstyper 

Specielt vedr. husdyr-reglementet: 

9) Godkendelse af referat af beboermøde 10/9. 07 om revision af husdyr-reglement 
(trykt i GB Posten nr. 323, okt. 2007) 

10) Forslag om mundkurv til muskelhunde*1 

- dvs. hunde registreret i afdelingen før forbud mod et antal racer, og derfor lovligt boende 

11) Revision og godkendelse af husreglement*1
) og*2

) 
- bl.a. i relation til godkendelser i ovenstående punkter 

12) Beboerønske om fældning af gråpoplen ved Vester 9*1
) 

- jfr. Landskabsplanens afsnit om træpolitik, hvor træet betegnes som bevaringsværdigt med tilhørende 
særlig procedure for evt. fældning (revideret landskabsplan vedtaget på budgetbeboermøde 25.09.07*3

) 

13) Eventuelt 

Indkaldelse og forslag til dagsorden til beboermøde 4. december 2007 Side 1 af2 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Materiale til: 

Galgebakken Øster 1-2 

TIF. 43 64 15 02 

-Ekstriordinært beboermøde om: 

Revision af husreglement og råder~~~, 
Forslag vedr. muskelhunde · )✓ vv 

Tirsdag den 4. december 2007 ?, ol 
OBS!! Mødetidspunkt kl. 1830 i Beboerlfuset 

Hæftets indhold: 
Forslag til dagsorden: side 2 

til pkt. 4 og 5: 
Skitseforslag til udhæng og halvtag: De sidste 12 sider i hæftet. 
Bemærkninger fra nævnet til skitseforslagene: side 3 

til pkt. 6: 
Hegn og skure - redegørelse fra nævnet: side 3-4 

til pkt. 7: 
Bearbejdelse af tidligere principvedtagelse om ludbehandling/hvidpigmentering: side 4-5 

til pkt. 8: 
Revision og godkendelse af råderetsmateriale: side 5-6 

til pkt. 10: 
Forslag fra nævnet om mundkurv til muskelhunde: side 6 n. 

til pkt. 11: 
Forslag til revisioner i husreglementet: side 7-12 

Til pkt. 12: 
Beboerønske om fældning af gråpoppel ved Vester 9: side 7 ø. 

Andet materiale, som IKKE er med i dette hæfte: 

Det gældende husreglement ( inkl. husdyrreglementet samt to bilag fra beboermøder hhv. 17. 
januar 2005 og 10. oktober 2006 ) kan afhentes på nævnskontoret og på ejendomskontoret. 
Endvidere kan det ses og evt. hentes på Galgebaldcens hjemmeside: www.gbakken.dk 

BL's pjece om råderet (okt. 2005). Pjecen blev husstandsomdelt op til 
beboermødet 10. oktober 2006. Pjecen kan hentes på nævnskontoret og på ejendomskontoret 
og på BL's hjemmeside: www.bl.dk. 
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Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 4 og 5: 
Forelægge/se aff'orslag til udhæng og halvtag til alle hustyper (med undtagelse af D-husene) 

Bemærkninger fra nævnet til skitseforslagene til udhæng og halvtag 
( Se de sidste 11 sider i materiale-hæftet) 

Forslagene er udarbejdet som vedtaget på BM 10.10.06. De er forelagt kommunen til foreløbig 
udtalelse på møde den 20.11.07. Kommentarer fra mødet forelægges mundtligt på beboermødet, 
idet materialet til omdeling på GB havde deadline samme dag. 

Det forudsættes, at der udarbejdes projekttegninger og anvisning til "gør-det-selv"-arbejde for 
beboerne - med undtagelse af opsættelse af bjælkesko i rækkehus-betonmurene. 

Projektet skal kunne udføres som råderetsprojekt med godtgørelse og afskrivning over 5 år. 
Udgiften til de forudsatte materialer og håndværkere vil derved kunne fordeles over 
afskrivningsperioden og betales som forhøjet husleje med udgangspunkt i lån, optaget af afdelingen. 

Lovliggørelse: ved den endelige godkendelse fastsættes en frist for nedtagning af eksisterende 
udhæng og halvtage af ikke-godkendt model. Indtil da nedtages som hidtil ved fraflytning 
eksisterende udhæng og halvtage af ikke-godkendt model. 

Der udarbejdes som bilag til husreglement og råderetskatalog en procedure-skrivelse. 

Projektet skal godkendes af V As bestyrelse (første møde i 2008 primo februar). 

Det kan forventes, at kommunen vil kræve udarbejdelse af lokalplan for afdelingen til afløsnng af 
eksisterende byplanvedtægt. (!øvrigt en nødvendig forudsætning for godkendelse af den 
helhedsplan, som Galgebakken arbejder på at få støtte til i Landsbyggefonden.) Udarbejdelse af en 
lokalplan tager et stykke tid, afhængigt af andre opgaver i kommunen. Galgebakken vil imidlertid 
arbejde for, at forslaget til udhæng og halvtage vedtages som første led i en sådan lokalplan. 

Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 6: ~1 Hegn og skure - redegørelse for og godkendelse af hegns- og skurtyper: 

~e::l:Y Fra nævnet: 

~~ Redegørelse for hegns- og skurtyper og forslag til godkendelse af disse. 

j "Hegn på Galgebaldcen er dels de to Galgebaldce-hegn: hegn af lodrette brædder om privathaver, 
i;} , max. 180 cm høje, og tilsvarende hegn mellem to ræl<l<:ehus-hoveddøre, max. 160 cm høje. 

1 
Dels de max. 100 cm høje hegn om forhave-arealer. 

\o ~ tO 
Forslag: I '--
Disse hegn kan vælges frit. 
Beboere, der ønsker et hegn, der minder om Galgebaldce-hegnet, kan vælge et hegn fra Træbranchens 
Oplysningsråd. Anvisning kan fås på ejendomskontoret. 
Placering (iflg. husreglement): 
- for rældcehusene går forarealet fra husets facade til den yderste side af skuret 
- for gårdhusene går forarealet fra boligens facade til husets endegavl. 

Fælles strædeskure kan efter ansøgning til ejendomskontoret eller beboernævnet opføres i stræder, 
hvor der er plads, uden at der opstår forhindringer for snerydning m.m. Brandregler skal overholdes. 
Der afsættes årligt midler på budgettet til to fælles strædeskure. Beboerne skal selv bygge skurene. 
Tegninger og anvisning fås på ejendomskontoret. 

s <fKJIJ6{u(t-t 
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Vejledning vedr. hvidpigmentering af træværk: 
1. Afvaskning med grundrens. 
2. Er det muligt, maskinslibes med sandpapir, kom 80/60. 

Er det ikke muligt med maskine, håndslibes grundigt. 
Det er vigtigt at komme i bund. Al gammel lak skal af. 
Derefter tørres efter med en fugtig klud for at få en ren og støvfri flade. 

3. For at træet senere kan bringes tilbage til naturlig farve, skal der først gives en gang klar lak 
(vandig glans 50) over det hele. Får træet ikke denne lak som førstebehandling, vil det være næsten 
umuligt at fjerne hvidpigmenteringen igen. 

4. Efter at førstegangs lakken har tørret ca. 2 timer, letslibes igen med fint sandpapir for at lægge træet 
ned. Derefter kan man påbegynde hvidpigmenteringen. 

Det anbefales, at man bruger hvidbejdse fra Fliigger. 
Ønsker man en meget hvid overflade, kan man tilsætte noget hvid maling (min. Glans 10, vandig). 
Andre produkter som panellak kan også bruges. 

5. Der skal anvendes en bred pensel af god kvalitet for at opnå et godt resultat. Stryg i samme retning, 
vådt i vådt, og kom kun et tyndt lag på ad gangen. 
For at opnå en flot og ensartet overflade, skal bejdsen påføres 2 gange. 
Ønskes en blank eller mere slidstærk overflade, anbefales en slutbehandling med klar lak (blank 
glans 70 - 90). 

Galgebakkens maler 

Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 8: 
Revision og godkendelse af råderetsmateriale for Galgebakken 
- set i relation til ovenstående materiale og godkendelser og med eksempler på råderetssagstyper: 

Fra nævnet: (~k~ 
Der stilles forslag om vedtagelse af brug af kollektiv åderet på Galgebakken inden for det 
maksimale godtgørelsesbeløb, der ved vedtagelsen af nye lovbestemmelser om råderet i 2005 
var kr. 100.000. Beløbet indekseres årligt. 
Dog bestilles hos BO-VEST en udregning af modeller for huslejekonsekvens, inden endelig 
vedtagelse. 

Forslaget skal godkendes af V As bestyrelse, der skal sikre, at boligerne vil kunne udlejes med 
højere husleje. Boligorganisationen kan nægte at godkende beslutningen, hvis de vurderer, at 
huslejeforhøjelserne gør det vanskeligt at leje ledige boliger ud fremover. 

Kommunen skal godkende låneramme og huslejeloft, inden ordningen træder i kraft. 
Kommunen skal altid godkende huslejeforhøjelser på 1 % eller derover. 

Råderetstyper: 
Princippet i råderetten er, at den enkelte lejer selv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger 
for, at arbejdet bliver udført og finansieret. 
Ret til forbedringer: forbedringer forøger boligens værdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. 
(Forandringsarbejder forbedrer ikke det lejedes værdi og giver ikke ret til godtgørelse ved 
fraflytning.) 
Kollektive forbedringer og kollektiv råderet - afdelingen lånefinansierer: 
Afdelingsmødet skal godkende de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i 
afdelingen, som ligger uden for den enkelte lejers råderet og installationsret. Det betyder, at 
afdelingsmødet kan tage stilling til, om afdelingens boliger skal forbedres - kollektivt eller 
individuelt. 
Kollektive forbedringer: forbedringerne gennemføres i samtlige boliger. 
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Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 12: 
Beboerønske om fældning af gråpoplen ved Vester 9 
- jfi·. landskabsplanens qfsnit om træpolitik, hvor træet betegnes som bevaringsværdigt med tilhørende 

særhg procedure for evt.fceldning (revideret landskabsplan vedtaget på beboermødet 25. sept. 05). 

Baggrunden for spørgsmålet om fældning af gråpoplen: 

Ønsket er behandlet på et lokalt beboermøde den 18. september 2007, hvor deltagerne ikke kunne 
nå til enighed. 
Ifølge landskabsplanen skal emnet derefter behandles på beboermøde. 
Beboeren ønsker træet fældet pga. "begrænsning af lys og sol omkring boligen". 
Træet er tidligere stammet op, og Galgebakkens gartner har på opfordring afgivet udtalelse om, at 
træet ikke tåler yderligere reducering. 
Imod beboerens ønske står synspunktet, at træet er et af Galgebakkens markante, store træer, og at 
skyggevirkning af visse store træer på Galgebakken forekommer overalt i bebyggelsen. 

Beboermødet tager stilling til ønsket om fældning. 
Beboernævnet på Galgebakken 

Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 11: 
Fors/ag fra nævnet til revision af lmsreg/ementet: 

Baggrunden for forslagene til ændringerne i husreglementet: 

Forslag til revision er fremkommet for størstedelen efter erfaringerne i Driften med mangler i 
gældende husreglement. 

Brandregler: det er aftalt, at Galgebakken i 2008 holder et møde med beredskabsmyndigheden om 
nærmere udformning af brandregler for Galgebakken. Der laves desuden en brandplan for 
bebyggelsen, der viser, hvor brandvæsenet skal kunne komme ind ved evt. brand. 

I 2009 - 10 står hegn, skure og pergolaer på langtidsbudgettet for renovering og evt. fornyelse. 
Det er desuden planen at få så stor en del af træværket med i den helhedsplan, som planlægges for 
Galgebaldcen med støtte fra Landsbyggefonden. 
I 2008 foretages derfor en vurdering af tilstanden af hegn, skure og pergolaer i forhold til 
renoverings behov. 

Begrebet "halvprivat" har været diskuteret i forbindelse med vedtagelse af første udgave af 
husreglement og efterfølgende revisioner. Ud over kravet om offentlig adgang for postvæsen o.lign. 
kan arealet anvendes frit af beboeren. Samtidig er det en del af Galgebal<lcens strædestruktur, at 
beboerne aftaler udvendige forandringer, der har betydning for naboer eller for hele strædet med 
disse parter. Og at strædet passes i fællesskab af strædebeboerne. 
Begrebet anvendes i byplanlægningen som modsætning til de "helprivate" arealer. 
I bogen "Livet mellem husene" af Jan Gehl (1987), s. 175, i afsnittet "At kunne opholde sig ved 
husene - eller bare kunne konune og gå" redegøres for forskellige bygningstyper og deres 
forarealer. Galgebaldcen er brugt som eksempel og illustration med flere fotografier. 
S. 184: "I boligbebyggelsen Galgebaldcen (opf. 1972 - 74) ved København er etableret både et 
halvprivat uderum og et privat uderum ved hver bolig. Bilerne parkeres i kanten af bebyggelsen, og 
al trafik indenfor onu·ådet foregår til fods." 

På de næste sider er forslagene til ændringer indføjet i det eksisterende husreglement. 

Det er gjort ved, at den eksisterende tekst er skrevet (som her) med Times New Roman. 
Ældringsforslag er skrevet(somher)rred Courier l\lew. 
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UDEAREALER 
Der skelnes mellem 3 slags arealer: Private haver - fælleshaver - fællesarealer 

Private haver er: 
- for gårdhusene den lukkede have indhegnet af plankeværk 
- for B-rækkehusene baghaven indhegnet af plankeværk og bøgehæk ( hækken kan være 
fjernet) 

- for C-rækkehusene arealet ud for eternitten i baghaven, indhegnet med plankeværk. 
Private haver kan frit anvendes. (Se dog under "Udvendige forandringer) 

Fælleshaver er: 
- i gårdhusene "firkløvergården" 
- i gårdhuse uden "firkløvergård" ligger fælleshaven ud for fløjen med de to værelser i kvatiererne 

Øster - Over - Neder og Sønder 
- i kvarterne 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. 
Efter ansøgning kan beboere i gårdhuse, hvis A2-afdeling ligger uden hegn 
nnd kvartersstier, opføre plankeværk af Galgebakke-hegnstype i 180 cm 
højde i gavlflugt. Tegning og anvisning fås på ejendom;kon-toret. 
Beboeren betaler selv nnterialer og udførelse. Ixiften skal syne det 
færdige arbejde. Arbejdet kan bestilles udført af Galgebakken nnd 
betaling af udgiften til nnterialer og arbejdskraft. 

Fælleshave i C-rækkehusene er arealet ud for betonfacaderne i baghaven. Her er der som udgangs
punkt afgrænset med plankeværk og bøgehæk. 

(( Her placeres tegninger som i eksisterende husreglement s. 3 med overskrifter og mellemtekster)) 

I tekstafsnittet nidt på indføjes: 
" ... som værelset bag.Beboer en i C2- bol i gen har krav på f 1 yt ni ng af hegnet 
efter den her trykte anvisning og efter aftale rred Ixiften. Tidspunktet 
på året aftal es rrel 1 em beboerne i C2' eren og C4' eren. 

Strædearealer er forarealer i boligstrædet. 
- For rækkehusene går forareal et fra husets facade til den yderste side af skuret. 
- For gårdhusene går forarealet fra boligens facade til husets endegavl. 
For begge hustyper gælder, at forarealet befinder sig inden for husets gavlflugter. 
Som udgangspunkt er der ikke plankeværker, stakitter eller hække i forarealet. 
Hvis beboere ønsker hegn på deres forareal, kan dette nnx. være 100 cm 
høj t og s k a 1 s æt t e s på hus e t s f o r ar e a 1 ( s e oven f o r og under UDVENDI æ 
FORANDR! NGER) . 
Iøvrigt skal der - af hensyn til arbejdsforholdene i strædet, bl.a. til 
snerydning - i en bredde af nindst 20 cmpå hver side af strædefliserne 
(120 cm), dvs. ialt 160 cm være fuldstændig fri passage uden faste 
genstande sant stamrer på træer og buske over fliseniveau. 

Forarealet er "halvprivat", dvs. at der skal være offentlig adgang, men at arealet iøvrigt kan anvendes frit af 
beboeren. (Se dog under "Udvendige forandringer.) 
Strædets beboere vedligeholder i fællesskab strædet og dets beplantning. 
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- 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. De t t e p u n k t æn d r e s - f o r e I ø b i g t - t i I : 
På beboernøde 10.10.06 vedtog 111111 at bestille udarbejdet tegnin
ger ti I udhæng og halvt ag på al I e hust yper ( ned undt age) se af D
husene). 
Tegninger mm forel ægges på beboernøde den 4. 12. 07. Derefter 
udarbejdes projekttegninger og anvisninger til "gør-det-selv"
arbej de, dog ned anvende! se af professionel arbej cis kraft ti 1 
b o r i n g i b e t o n nu r e n e . Og g o dk e n d e 1 s e s pr o c e cl u r e s æt t e s i g a n g . 

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 og pkt. 6) 

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 100 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 op
mærksom på følgende: 
A: Opstilling af kompostbeholdere 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 

l. 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) 

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

3. Afdelingen (Driften) er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse. llig kan der på 
beboernøder træffes beslutninger, der overlader dele af den ud
vendige vedligeholdelse til beboerne. Det er ved beboernøde
beslutning vedtaget, at at beboerne kan få udleveret rraterialer 
til n11ling af eternitpladerne efter bestem farveskala (grøn og 
blå). 
Espalierer skal bevares i Galgebakke-mil og -struktur. Tur kan 
ansøges om hjælp til nedtagning og evt. opsætning i forbindelse 
ned rmling af eternitplader. Defekte partier af espalieret er
stattes af U-iften. 
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Galgebakken, der er opført i 1974, fremstår som en boligstruktur med 
4 boligtyper og tilhørende udearealer. 

Boligerne er opført uden afskærmning over indgangsdøre ud til fæl
lesarealerne. Der har imidlertid vist sig et behov for at kunne være i 
læ for regnen, mens man låser sin dør op, eller for at have f.eks en 
barnevogn stående ved hoveddøren. 

Galgebakken har ønsket at få udarbejdet tegninger og anvisninger til 
udhæng og halvtage og har bedt NOVA 5 om et forslag. 

Vi foreslår en overdækning, der skærmer for vind og vejr, og samtidig 
tillader lys og luft omkring boligerne. Forslaget tager udgangspunkt i 
den oprindelige pergolakonstruktion, som er gennemgående i bebyg
gelsen. Overdækningerne kan opsættes over alle hovedindgange i 
de nedenfor nævnte boligtyper. 

Forslaget rummer en fleksibilitet, der gør det muligt at opsætte 
overdækninger over kun en indgang i det fælles indgangsområde for 
rækkehusene af type B og C, og at variere omfanget af det overdæk
kede areal ved gårdhusene, boligtype A. 

MATERIALER 

Overdækningerne består af 25 mm polycarbonatplader, enten 
i gennemsigtig eller opal/mat hvid. Materialet kan udlægges på 
eksisterende konstruktion uden yderligere understøtning. Materialet 
er stærkt pga. opbygningen af flere lag plastmateriale og tåler slag, 
boldkast mm. i rimeligt omfang. 

Pladerne aflukkes af et aluminiumsprofil og monteres med bolte. 
Polycarbonatet har glat overflade og er derfor let at rengøre med en 
blød børste eller svamp. Materialet er UV-resistent og misfarves eller 
falmer derfor ikke. 

Pladerne aflukkes hele vejen rundt. Man undgår således, at smuds 
og smådyr samler sig i materialets kanaler. Pladerne fremstår som 

enkle og plane i lette rammer, der monteres oven på trækonstruktionen. 

Bjælker, søjler og rækværk består af ru, ubehandlet fyrretræ. Søjler og bjæl
ker monteres i standardbeslag af galvaniseret stål. Tagrender og tilslutning 
skal udføres i zink som eksisterende tagrender og nedløb. 

OPSÆTNING OG VEDLIGEHOLD 

Overdækningerne er tænkt udført som selvbyggerarbejde. Beboerne beslut
ter selv, om arbejdet skal udføres, og beboerne i gårdhusene kan vælge 
mellem forskellige forslag til overdækning. 

Pga. betonmurenes karakter med stentilslag anbefales det, at bjælkeskoene 
opsættes af fagfolk. Opsætningen i øvrigt udføres efter en "gør-det-selv"
montagevejledning, der udleveres fra ejendomskontoret sammen med en 
indkøbsliste. 

For alle bygningskomponenter gælder, at man vil kunne udskifte de enkelte 
dele uafhængigt af hinanden ved skader el. lign. 

Polycarbonatpladerne kan afvaskes og børstes efter behov. 

Tagrenderne anbefales renset efter behov ligesom husets og skurets eksi
sterende tagrender. 

-oH-

NOVA5 arkitekter as 
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BDLIGTYPEA 
GÅRDHUSENE 
I gårdhusene er der ved opholdsarealet foran køkkendørene 
(A2) eksisterende pergolaer. På disse er det muligt at montere 
overdækninger af polycarbonat i aluminiumsprofiler. Der kan 
vælges mellem forskellige størrelser overdækning. 
Ved boligens anden indgang (A 1) er der opsat pergola i kvarte
rerne Skrænt, Mark, Sten og Vester. Her monteres den mindste 
pladetype på de eksisterende bjælker, svarende til overdækning 
vedindgangsdørA2. 
I kvartererne Sønder, Neder, Over og Øster, hvor der ikke er 
pergola, monteres samme pladetype overdækning på beton
væggen med beslag og afstivende stålrør. 

Overdækningerne fremstår lette og enkle og kan let varieres 
inden for samme koncept. 

For at begrænse den samlede overdækning og dermed bevare 
lys og luft i gårdhus-strædearealet foreslås det, at beboerne 
kan vælge mellem overdækning af 2 forskellige arealer. 
(se illustration til højre) 

A1 A2 

A1 A2 

MULIGE PLACERINGER 

-c,t-f-
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Overdækning Type 3 
Monteres på eksist. pergola 

HOVEDINDGANG A 1 

I FORHAVE I 

CJ 
STI 
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Overdækning Type 4 
Monteres på betonvæg 
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BOLIGTYPE B + C 
RÆKKEHUSENE 

For begge boligtyper gælder det, at der opsættes to bjælker, 
der spænder mellem boligernes betonmure ved hovedindgan
gen. For boligtype B opsættes yderligere en mindre søjle for at 
sikre stabilitet. 
På bjælkerne monteres polycarbonatplader i aluminiumsprofiler 
og zinktagrender i pladens bredde. Tagrendens afløb kobles på 
eksisterende afløb og brønd. 

Overdækningerne har fald mod tagrende langs husets facade. 
Det er muligt at opsætte overdækninger over de to boligers 
indgangsdøre uafhængigt af hinanden. (se illustration til højre) 
Dog vil bjælkerne også være opsat over den bolig, der fravæl
ger overdækning. 

Overdækningerne vil fremstå som en enkel konstruktion, der MULIGE PLACERINGER - B 
spænder mellem betonmurene. Ved at sikre god lufttilførsel 
omkring trækonstruktion, tagrende og overdækning minimeres 
rådangreb samt alger og skimmelsvampe på bygningsdele. 

.... ~ 

MULIGE PLACERINGER -C 

-6H- NDVA5 arkitekter as 
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[~J 
KØKKEN INDGANG 
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Overdækning Type 5 
Monteres på bjælker 
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Overdækning Type 6 
monteres på bjælker 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Materiale til: 

Galgebakken Øster 1-2 

TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 

Revision af husreglement og råderet 
Forslag vedr. muskelhunde 

Tirsdag den 4. december 2007 
OBS ! ! Mødetidspunkt kl. 1830 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: side 2 

til pkt. 4 og 5: 
Skitseforslag til udhæng og halvtag: De sidste 12 sider i hæftet. 
Bemærkninger fra nævnet til skitseforslagene: _side 3 

til pkt. 6: 
Hegn og skure - redegørelse fra nævnet: side 3-4 

til pkt. 7: 
Bearbejdelse af tidligere principvedtagelse om ludbehandling/hvidpigmentering: side 4-5 

til pkt. 8: 
Revision og godkendelse af råderetsmateriale: side 5-6 

til pkt. 10: 
Forslag fra nævnet om mundkurv til muskelhunde: side 6 n. 

til pkt. 11: 
Forslag til revisioner i husreglementet: side 7-12 

Til pkt. 12: 
Beboerønske om fældning af gråpoppel ved Vester 9: side 7 ø. 

Andet materiale, som IKKE er med i dette hæfte: 

Det gældende husreglement ( inkl. husdyrreglementet samt to bilag fra beboermøder hhv. 17. 
januar 2005 og 10. oktober 2006 ) kan afhentes på nævnskontoret og på ejendomskontoret. 
Endvidere kan det ses og evt. hentes på Galgebakkens hjemmeside: www.gbakken.dk 

BL's pjece om råderet ( okt. 2005). Pjecen blev husstandsomdelt op til 
beboermødet 10. oktober 2006. Pjecen kan hentes på nævnskontoret og på ejendomskontoret 
og på BL's hjemmeside: www.bl.dk. 

-1-- Ot-1-
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Tirsdag den 4. december 2007. Beboermøde om: 
- Revision af husreglement og råderet 

- Forslag vedr. muskelhunde 

Forslag til dagsorden: 
Kl. 18.30: Mødet starter 

Mødestaiten allerede kl. 18.30 skyldes, at arkitekt Jørgen Kreimer-Madsen skal deltage i et Masterplan 
Syd-møde samme aften og derfor skal gå kl.1930

. Indtegning og udlevering af stemmesedler til 
beboermødet sker først kl. 1930 efter behandlingen af pkt 4. 

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

4) Forelæggelse af forslag til udhæng og halvtag til alle hustyper 
(med undtagelse af D-husene) 
- v/arkitektfirmaet NOVA 5, Jørgen Kreiner-Møller og Marie Preisler-Berthelin. 

Kl. 19.30: Indtegning af mødedeltagerne og udlevering af stemmesedler 

5) Behandling af forslagene ovf. med resultatet: 
a) Godkendelse til forelæggelse for kommunen - eller: 
b) Videre bearbejdelse inden godkendelse på kommende beboermøde 

6) Hegn og skure - redegørelse for og godkendelse af hegns- og skurtyper 

7) Bearbejdelse af tidligere principvedtagelse om hvidpigmentering/ 
ludbehandling af rækkehus trappedele 

8) Revision og godkendelse af råderetsmateriale for Galgebakken 
- set i relation til ovenstående materiale og godkendelser og med eksempler på råderets-sagstyper 

Specielt vedr. husdyr-reglementet: 

9) Godkendelse af referat af beboermøde 10/9. 07 om revision af husdyr-reglement 
(trykt i GB Posten nr. 323, okt. 2007) 

10) Forslag om mundkurv til muskelhunde 
- dvs. hunde registreret i afdelingen før forbud mod et antal racer, og derfor lovligt boende 

11) Revision og godkendelse af husreglement 
- bl.a. i relation til godkendelser i ovenstående punkter 

12) Beboerønske om fældning af gråpoplen ved Vester 9 
- jfr. Landskabsplanens afsnit om træpolitik, hvor træet betegnes som bevaringsværdigt med tilhørende 
særlig procedure for evt. fældning (revideret landskabsplan vedtaget på budgetbeboermøde 25.09.07*3

) 

13) Eventuelt 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de1for legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har 
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede. 

~oH-
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Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 4 og 5: 
Forelæggelse af forslag til udhæng og halvtag til le hustyper (med undtagelse af -husene) 

Bemærkninger fra nævnet til skits forslagene til udhæng o halvtag 
( Se de sidste 11 sider i materiale-hæftet) 

Forsla ene er udarbejdet som vedtaget på BM 0.10.06. De er forelagt kommune til foreløbig 
udtale! på møde den 20.11.07. Kommentarer fra mødet forelægges mundtligt p beboermødet, 
idet mat ialet til omdeling på GB havde dea ine samme dag. 

Det forud ttes, at der udarbejdes projektte inger og anvisning til "gør-det-s v"-arbejde for 
beboerne - ed undtagelse af opsættelse af ~ælkesko i rækkehus-betonmure e. 

Projektet ska unne udføres som råderets rojekt med godtgørelse og afskri ning over 5 år. 
Udgiften til de orudsatte materialer og h 

O 

dværkere vi~erved kunne ford es over 
afskrivningsperi den og betales som for øjet husleje m d udgangspunkt i ån, optaget af afdelingen. 

Lovliggørelse: ve den endelige godke delse fastsættes frist for nedta ning af eksisterende 
udhæng og halvtag af ikke-godkendt odel. Indtil da ned ges som hid Il ved fraflytning 
eksisterende udhæng og halvtage af il e-godkendt model. 

Der udarbejdes som bi ag til husregl ment og råderetskatalog en proc dure-skrivelse. 

Projektet skal godken s af V As estyrelse (første møde i 2 08 p imo februar). 

Det kan forventes, at kom unen il kræve udarbejdelse af lokal a for afdelingen til afløsnng af 
eksisterende byplanvedtæg (Iø rigt en nødvendig forudsætning godkendelse af den 
helhedsplan, som Galgeba n rbejder på at få støtte til i Landsb gefonden.) Udarbejdelse af en 
lokalplan tager et stykke tid, ængigt af andre opgaver i komm ne . Galgebakken vil imidlertid 
arbejde for, at forslaget til ud ng og halvtage vedtages som fø ste le i en sådan lokalplan. 

Til beboermødet 4. decem er 200 , dagsordnen pkt. 6: 
Hegn og skure- redegmelsefor o odkendelse af hegns-

Fra nævnet: 

Redegørelse for 

Forslag: 
Disse hegn kan vælges frit. 
Beboere, der ønsker et hegn, der minder om Galgebakke-hegnet, kan vælge et hegn fra Træbranchens 
Oplysningsråd. Anvisning kan fås på ejendomskontoret. 
Placering (iflg. husreglement): 
- for rækkehusene går forarealet fra husets facade til den yderste side af skuret 
- for gårdhusene går forarealet fra boligens facade til husets endegavl. 

Fælles str~eskure kane ter ansøgmng 1 eJen oms m o 
hvor der er p ds, ude aer opstår forhindringer for sne ' mg m.m. Brandregler skal overholdes. 
Der afsættes år · idler på budgettet til to fælles stræ sk e. Beboerne skal selv bygge skurene. 
Tegninger og ing fås på ejendomskontoret. 

-Of-1 
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Mindre havesknre i pr~•fver: X 
På beboermødet 10.10.06 b~::Å'~:eslået og vedtaget, at de~ · · e udarbejdes tegninger til små 
skure i privathaver. 

Forslag: 
Mindre haveskure i privathaver kan opføres frit, men må ikke overstige 5 kvadratmeter og ikke 
være højere end 180 cm fra terræn. Fri afstand til husfacader skal være min. 2,5 m pga. 
brandbekæmpelse. Standarddrivhuse må max. have kiphøjde 2,10 m. 

Farvevalg: 
Trykimprægneret træ (skure, pergola, esp eværk) kan vedligeholdes med træbeskyttelse 
til udendørs brug: 
GORI 88 transparent, farve: 706 "trykim ~gneret grøn". 
Anvisning kan fås på ejendomskontoret. H ~try sspuler må ikke anvendes til rensning af træværket. 
Der må ikke anvendes gift på Galgeba nms u realer. Således heller ikke algefjerner. 
Udgiften til materialer og udførelse på viler beboe e, da der ikke forventes bemærkelsesværdigt 
længere levetid for træet. 

Til beboermødet 4. d ember 2007, dagsordnen pkt. 7: 
Bearbejdelse aftidliger rincipvedtagelse om ludbehandli glhvidpigmentering af rækkehus
trappedele: 

Principbeslutningen om emne , som blev truffet på bebo ødet 10. oktober 2006, var således: 

" Forslag om maling af trappev ger og gelænder i ækkehuse 
Det vedtages, at trappevanger og ge nder, men ikke rin, i rækkehuse kan males/behandles uden at 
skulle retableres ved fraflytning. 
På beboermødet om konkrete, detaljerede ndrin er i råderetskatalog, husreglement og vedligehol
delsesvejledning fremlægges mere detaljere fj rslag til behandlingstyper og farver til vedtagelse." 
( uddrag fra beslutningsreferat fra beboermø ~ bragt i Galgebakke Posten nr. 314, nov. 2006) 

Nedenfor bringes behandlingsvejledninger 1 såvel dbehandling som hvidpigmentering. Farve: 
hvid. Galgebakkens maler kan ikke anbef; e ludbehan ing, da den - i modsætning til korrekt udført 
hvidpigmentering - ikke kan tilbageføre . 

Vejledning vedr. ludbehandl' gaf træværk: 
1. Afvaskning med grundrens. 
2. Er det muligt, maskinslibes ed sandpapir, kom 80/60. 

Er det ikke muligt med m kine, håndslibes grundigt. 
Det er vigtigt at komme · und. Al gammel lak skal af. 
Derefter tørres efter m en fugtig klud for at få en ren og støvfri flade. 

3. Lud påføres træet. Sk udføres i en arbejdsgang for at få et ensartet 
udfald. Lud er ætsen e og skal derfor behandles sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 
Det anbefales, at man bruger lud fra Fliigger. 

4. Efter ludbehandling letslibes igen med fint sandpapir for at lægge træet 
ned. 

5. Træværket vaskes med en opløsning af sæbespåner. Gentages flere gange. 
6. Ludbehandling suger ind i træet og kan ikke fjernes igen. 

Derfor kan ludbehandling ikke anbefales. 

Materiale til beboermøde på Galgebakken 4. december 2007 
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Vejledning vedr. hvidpigmentering af træværk: 
1. Afvaskning me grundrens. 
2. Er det muligt, ma kinslibes med sandpapir, kom 80/60. 

Er det ikke muligt ed maskine, håndslibes grundigt. 
Det er vigtigt at ko e i bund. Al gammel lak skal . 
Derefter tørres efter m Ø en fugtig klud for at få en n og støvfri flade. 

3. For at træet senere kan inges tilbage til naturli arve, skal der først gives en gang klar lak 
(vandig glans 50) over de hele. Får træet ikke nne lak som førstebehandling, vil det være næsten 
umuligt at fjerne hvidpigm teringen igen. 

4. Efter at førstegangs lakken h tørret ca. 2 t' er, letslibes igen med fint sandpapir for at lægge træet 
ned. Derefter kan man påbegy de hvidpi enteringen. 

Det anbefales, at man bruger idbej e fra Fliigger. 
Ønsker man en meget hvid overfl e, an man tilsætte noget hvid maling (min. Glans 10, vandig). 
Andre produkter som panellak kan så bruges. 

5. Der skal anvendes en bred pensel a d kvalitet for at opnå et godt resultat. Stryg i samme retning, 
vådt i vådt, og kom kun et tyndt 1 g på gangen. 
For at opnå en flot og ensartet o erflade, · al bejdsen påføres 2 gange. 
Ønskes en blank eller mere sl' stærk over de, anbefales en slutbehandling med klar lak (blank 
glans 70 - 90). 

Galgebakkens maler 

er 2007, dagsordnen pkt. 8: 
Revision og godkende e af råderetsmateriale for Galgeb ken 
- set i relation til av stående materiale og godkendelser og. ed eksempler på råderetssagstyper: 

Fra nævnet: 

Der stilles forslag om vedtagelse af brug af kollektiv råderet på Galgebakken inden for det 
maksimale godtgørelsesbeløb, der ved vedtagelsen af nye lovbestemmelser om råderet i 2005 
var kr. 100.000. Beløbet indekseres årligt. 
Dog bestilles hos BO-VEST en udregning af modeller for huslejekonsekvens, inden endelig 
vedtagelse. 

Forslaget skal godken s af V As bestyrelse, der kal sikre, at boligerne vil kunne udlejes med 
højere husleje. Boligorga ·sationen kan nægte t godkende beslutningen, hvis de vurderer, at 
huslejeforhøjelserne gør de anskeligt at lej edige boliger ud fremover. 

Råderetstyper: 
Princippet i råderetten er, at den enkelt lejer e.lv bestemmer, hvad der skal ændres, og selv sørger 
for, at arbejdet bliver udført og finans·eret. 
Ret til forbedringer: forbedringer fi øger boligens rdi og giver ret til godtgørelse ved fraflytning. 
(Forandringsarbejder forbedrer i e det lejedes værdi giver ikke ret til godtgørelse ved 
fraflytning.) 
Kollektive forbedringer og ko ektiv råderet - afdelingen lån nansierer: 
Afdelingsmødet skal godke e de overordnede rammer for ivæ ættelse af arbejder og aktiviteter i 
afdelingen, som ligger ud for den enkelte lejers råderet og instal ·onsret. Det betyder, at 
afdelingsmødet kan tage tilling til, om afdelingens boliger skal forbe s - kollektivt eller 
individuelt. 

-er: forbedringerne gennemføres i samtlige boliger. 

-OH--
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Kollektiv råderet: forbedringer gennemføres efter den enkelte lejers ønske. Afdelingsmødet tager 
stilling til, hvilke a ej der lej eme kan kræve udført som kollektiv råderet, og fastsætter rammer for 
den kollektive råder f.eks. ved bestemmelse af et maksimumbeløb for, hvad den enkelte 
forbedring må koste. delingsmødet kan desuden bestemme, om den enkelte lejer frit kan 
bestemme udformninge af forbedringen eller om der skal vælges mellem et antal model r. 
Afdelingsmødet kan desu en beslutte, at arbejderne kun kan udføres et bestemt antal ge om året. 

Råderetskatalog: et råderets talog for Galgebakken kunne eksempelvis indehold indendørs: 
badeværelse, køkken og udend s: udhæng og halvtage efter godkendte tegninge og anvisninger. 

Finansiering og lejeforhøjelse:Det r boligorganisationen, der gennemfører r llektive forbedringer 
eller kollektive råderetsarbejder, som mansieres af afdelingen ved låneopta Ise. I modsætning til 
den individuelle råderet, hvor lejeren s :y sørger for, at arbejdet bliver udfi ' og finansieret. 

\ 
Overvejelser over huslejekonsekvens: V ~,par vedtaget fri råderet, so siden 2005 er sikret ved 
lov: \, 

' Lov nr. 106 af 21/02/2005: Lov om almene bolz, rr samt støttede priv te andelsboliger m.v. (§ 3 7) 
med lovændringer gældendefi,a 01707/2005 \ 
Lov nr. 921 af 10/09/2004: Lov om leje af almene 11 , liger (kapitel ~ med lovændringer gældende 
f,Aa 01/07/2005 ~ • 
Bekendtgørelse nr. 627 af 2310612005: Bekendtgørelse n drift 'rf almene boliger m.v. (kapitel 18) 

På Galgebakken betragtes huslejen som høj. I 2008 er den 8 ~1 kr. pr. kvadratmeter. 
Et tillæg for et råderetsprojekt vil forhøje huslejen for de nl~' te bolig. Næste lejer skal overtage 
den forhøjede husleje, indtil den er afslaevet (10 - 30 år, lt efter·· ojektets karakter - med mindre 
andet er aftalt). ,/ \ 
Boligkontoret Danmark, der netop har udgivet bo , h "Din bolig - ·. ·t valg". 
Side 26 - 27 står der: 
"Boligselskabet og afdelingsmødet fastsætter et , herelt maksimum for slejen og lånets støn-else, 
og hvilke typer forbedringer det er muligt at lån, 'til. 
Med afbetaling på lånet må den samlede h . leje ikke udgøre mere end • 5% af den 
gennemsnitlige kvadratmeter-leje i bebyg elsen. Reglen skal sikre, at bob en kan udlejes 
igen, så en ny beboer kan flytte ind og o , rtage betalingen til forbedringen. 

Et eksempel: . , 
En AS-bolig koster i 2008 la. 8.801p:t/måned (kr. 841 pr. kvadratmeter). Et tillæg på ax. 25% vil 
give en husleje på kr. 11.001 pr. m O 

- ed (kr. 1051 pr. kvadratmeter). Dertil kommer a c to varme 
på ca. 1000 - 1500 la. alt efter va eforbrug. 
I forbindelse med godkendelse helhedsplaner med tilhørende køkkenprojekter har V As bestyrelse 
og de implicerede afdelinger ret bekymrede for en kvadratmeterhusleje på kr. 925. 

Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen pkt. 10: 
Forslag fra nævnet om mundkurv til muskelh unde - dvs. hunde registreret i afdelingen før forbud 
mod et antal racer, og de1for lovligt boende: 

For at undgå de mulige angreb og skader, som var grunden til, at beboermødet vedtog forbud mod 
bestemte muskelhunde-racer, foreslås indført krav om mundkurv til lovligt boende og 
registrerede hunde af de i husdyn-eglementet nævnte racer - når hund og ejer færdes uden for 
ejerens bolig. 

Nævnet 
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Til beboermødet 4. december 2007, dagsordnen ,n t. 12: 
Beboerønske _om fældning af gråpoplen ved Vi ter 9 
- jfi·. landskabsplanens afsnit 0111 træpolitik, or træet betegnes som bevaringsv digt med tilhørende 

særlig procedure for evt. fældning (revider landskabsplan vedtaget på beboern ødet 2 5. sept. 05). 

Baggrunden for spørgsmålet om ældning af gråpoplen: 

Ønsket er behandlet på et lokalt beboe 
nå til enighed. 
Ifølge landskabsplanen skal emnet erefter behandles på beboermøde. 
Beboeren ønsker træet fældet pg "begrænsning aflys og sol omkrin r oligen". 
Træet er tidligere stammet op, Galgebakkens gartner har på opfo" ring afgivet udtalelse om, at 
træet ikke tåler yderligere red cering. , , 
Imod beboerens ønske står nspunktet, at træet er et af Galgeba ens markante, store træer, og at 
skyggevirkning af visse s re træer på Galgebakken forekomme overalt i bebyggelsen. 

Beboermødet tager stilling til ønsket om fældning. 
Beboernævnet på Galgebakken 

Til beboermødet 4. cember 2007, dagsordnen pkt. 11: 
Forslag fi'a nævnet' · revision af husreglementet: 

Baggrunden for fo lagene til ændringerne i husreg mentet: 

gældende husreglement. 

Brandregler: det er aftalt, at lgebakken i 2008 holder et møde med b edskabsmyndigheden om 
nærmere udformning af brandr ler for Galgebakken. Der laves desuden ~ brandplan for 
bebyggelsen, der viser, hvor bran væsenet skal kunne komme ind ved evt. , rand. 

I 2009 - 10 står hegn, skure og perg laer på langtidsbudgettet for renovering evt. fornyelse. 
Det er desuden planen at få så stor en el af træværket med i den helhedsplan, s m planlægges for 
Galgebakken med støtte fra Landsbygg onden. 
I 2008 foretages derfor en vurdering afti tanden af hegn, skure og pergolaer i for . Id til 
renoverings behov. 

Begrebet "halvprivat" har været diskuteret i orbindelse med vedtagelse af første udg we af 
husreglement og efterfølgende revisioner. Udo er kravet om offentlig adgang for postv en o.lign. 
kan arealet anvendes frit af beboeren. Samtidige det en del af Galgebakkens strædestrukt r, at 
beboerne aftaler udvendige forandringer, der har b dning for naboer eller for hele strædet ed 
disse parter. Og at strædet passes i fællesskab af stræ ebeboerne. 
Begrebet anvendes i byplanlægningen som modsætnin til de "helprivate" arealer. 
I bogen "Livet mellem husene" af Jan Gehl (1987), s. 1 , i afsnittet "At kunne opholde sig ved 
husene - eller bare kunne komme og gå" redegøres for for ellige bygningstyper og deres 
forarealer. Galgebakken er brugt som eksempel og illustrati n med flere fotografier. 
S. 184: "I boligbebyggelsen Galgebakken ( opf. 1972 - 7 4) ve København er etableret både et 
halvprivat uderum og et privat uderum ved hver bolig. Bilerne arkeres i kanten af bebyggelsen, og 
al trafik indenfor området foregår til fods." \ 

På de næste sider er forslagene til ændringer indføjet i det eksi erende husreglement. 

Det er gj01i ved, at den eksisterende tekst er skrevet (som her) med Times New Roman. 
Ældringsforslag er skrevet(somher)rred Courier New. 
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Husreglement for Galgebakken 
Galgebakkens husreglement er de regler, der gælder fo orandringer ved huse og udeare 
lovgivningen om den almindelige og den udvidede r 0 eret. 

Husreglementet indeholder både muligheder og 
som Galgebakken som bebyggelse. 
Det vil sige, at den enkelte beboer skal kunn indrette sin bolig efter eget ønsk , og at Galgebakken som 
bebyggelse skal kunne opretholde en høj ligmæssig standard og være smu vedligeholdt. 
I V As retningslinje om den almindelige g den udvidede råderet kan man se om sine muligheder for 
indvendige ændringer i boligen. 

Den udvidede råderet indeholder n "Positivliste" for Galgebakken er de ændringer, man kan foretage i 
boligen, uden at disse skal tilb eføres, når man flytter. Den dagli e administration af disse retningslinjer 
varetages af afdelingens eje omskontor (i det følgende kaldet iften). Tvivlsspørgsmål afgøres af 
beboernævnet. 

Ovenstående erstattes af ny indledning: 
Galgebakkens husreglement er de regler, der gælder for forandringer ved huse og udearealer - baseret på 
lovgivningen om r å der et . 

1 Husreglementet indeholder både muligheder og begrænsninger og skal tilgodese såvel den enkelte beboer • som Galgebakken som bebyggelse. Det vil sige, at den enkelte beboer skal kunne indrette sin bolig efter eget 
ønske, og at Galgebakken som bebyggelse skal kunne opretholde en høj boligmæssig standard og være 
smukt vedligeholdt. 

VA har vedtaget fri råder et, reguler et i 1 ovgi vni ngen vedtaget i 2005. 
Galgebakken føl ger pri nci pi el t disse retnings 1 i ni er, rren har indledt et 
forløb, der i 2008 vil føre til nærrrere retningslinier rred et 
råderetskatalog specielt for Galgebakken. 

INDVENDIGE FORANDRINGER 
~ 1. Der kan foretages indvendige forandringer i boligen i flg. gældende 1 ov områder et ---: og nærrrere retningslinier for Galgebakken. 

2. Hele bygningskomponenter, der nedt es i forbindelse med godkendte :ffe{randringer ( døre, skyde
døre, garderobeskab, køkken(over) ab): spørg hos Driften, om de k~opbevares og få i givet fald 
en kvittering. Bygningskompone er fra ikke-godkendte forandrin :r skal beboeren enten selv op
bevare eller betale for nyanskaf Ise af ved fraflytning. 

3. Godkendte forandringer, so beboeren vil foretage, skala Ides hos Driften, hvor man får udle-
veret arbejdsanvisning. E rendt udførelse vil forandring blive synet af Driften. Efter en god
kendelse af arbejdet udf: rdiges papir på, at forandringen r godkendt. (Se punkt 1.) 

_., 

\----------------:------------~-~-~-~=-~-=---:tt._ __ 
5. Forandringer af faste install/tio r (antenner, vand, afløb, el, varm/) al udføres af autoriserede 

F: 
4. I ti 1 fæl de af forandrings ar hej der inde i bol i gen, som beboer nødet 

ikke har taget stilling til, ska-1 beboeren lave en individuel af
tale rred D:i ft en, inden han/ hun går i gang rred arbejdet. 

håndværkere. · 

-OH-
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UDEAREALER 
Der skelnes mellem 3 slags arealer: Private ha r - fælleshaver - fællesarealer 

Private haver er: 
- for gårdhusene den lukkede have indjl gnet af plankeværk 
- for B-rækkehusene baghaven indhygnet af plankeværk og bøgehæk ( h 
fjernet) / 

- for C-rækkehusene arealet ud & eternitten i baghaven, indhegnet . ed plankeværk. 
Private haver kan frit anvend . (Se dog under "Udvendige foran nger) 

Fælleshaver er: 
- i gårdhusene "firkløv gården" 

være 

- i gårdhuse uden "fir øvergård" ligger fælleshaven ud fo fløjen med de to værelser i kvartererne 
Øster - Over - Ne r og Sønder 

- i kvarterne Vest - Sten - Mark og Skrænt er det hav n ud for fløjen med det ene værelse, der er 
fælleshave. 

Som ud an s nkt er der ikke he n i disse h v 
ter ansøgning kan beboere i gårdhuse, hvis Xl- afdeling I i gger uden hegn 

nnd kvartersstier, opføre plankeværk af Galgebakke-hegnstype i 180 cm 
høj de i ga vi flugt. Tegning og anvisning fås på ejendom; kon- tor et. 
Beboeren betaler selv ffilterialer og udførelse. D:iften skal syne det 
færdige arbejde. Arbejdet kan bestilles udført af Galgebakken nnd 
b e t a 1 i n g a f ud gi f t e n t i 1 ml t e r i a 1 e r o g ar b ej d s kr a f t . 

Fælleshave i C-rækkehus e er arealet ud for betonfacad e i baghaven. Her er der som udgangs
punkt afgrænset med P, nkeværk og bøgehæk. 

(( Her placeres te inger som i eksisterende h reglements. 3 med overskrifter og mellemtekster)) 

I tekstafsnittet rridt på indføjes: 
" ... somværelsetbag.Beboeren i C2-boligen har krav på flytning af hegnet 
efter den her trykte anvisning og efter aftale rred D:iften. Tidspunktet 
på året aftale~ rrel !em beboerne i C2' eren og C4' eren. 

Strædearealer er forarealer i boligstrædef. 
- For rækkehusene går forarealet fra h6sets facade til den y rste side af skuret. 
- For gårdhusene går forarealet fra oligens facade til hu ts endegavl. 
For begge hustyper gælder, at fo realet befinder sig i en for husets gavlflugter. 
Som ud an s unkt · · r hække i forare 
Hvis beboere ønsker hegn på deres forareal, kan dette ffilX. være 100 cm 
høj t og s k a 1 s æt t es på hus et s f o r ar e a 1 ( s e oven f o r og under UDVENDI GE 
FORANDRI NGER) . 
Iøvrigt skal der - af hensyn til arbejdsforholdene i strædet, bl.a. til 
snerydning - i en bredde af rrindst 20 cmpå hver side af strædefliserne 
(120 cm), dvs. i alt 160 cm, være fuldstændig fri passage uden faste 
genstande sarrt stamrer på træer og buske over fliseniveau. 

Forarealet er "halvprivat", dvs. at der'k være offentlig adgtn , men at arealet iøvrigt kan anvendes frit af 
beboeren. (Se dog under "Udvendige fi andringer.) 
Strædets beboere vedligeh der i fælless b strædet og dets beplantning. 
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UDVENDIGE FORANDRINGER 
Udvendige forandringer, der har betydning for naboer eller for hele strædet, skal være 
aftalt med disse. 

1. Med hensyn til malin ~oli/4g træværk 
- betonelementer må~: %?i:s~ 
- eternitfacader må kun males i farver efter godkendt farveskala ( o r i gi n a I Ga I g e bakke -

g r ø n og s t ær k b I å) og med malingstype ifølge anvisning hos Driften. 

F; -trykimprægneret træ (skure, pergola, espalier, plankeværk KAN vedligeholdes med træbeskyttelse 
til udendørs brug: GORI 8 8, 7 0 6 11 t r y k i rrp r ægn er et g r ø n 11 

• Udgiften til materialer og 
udførelse påhviler beboeren, idet der ikke forventes bemærkelsesværdigt længere levetid for træet 
efter maling. Træbeskyttelsen vil kunne købes gennem ejendomskontoret. 
Thr nit ikRe anvendes a1getJerner og højtryksspuler til forberedel-

1: se af processen. 
f : Th t a n b e f a I e s i ni d I e r t i d , a t t r æv ær k e t i k k e rrn I e s , i de t de n 

efterfølgende nødvendige vedligeholdelse sjældent udføres, og 
behandlingen ikke kan tilbageføres. 

2. Hovedstrukturen i skure, pergola~r, e alierer~g ankeværker skal bevares. 
Plankeværker og hække i og omkri g private ha er og fælleshaver må ikke overstige 180 cm fra 
terræn. Det samme !!ælder andet endørs inv tar. (Se i,wriPt nkt. 5) 

t:'.''t• r • , 
Sæt n 1 n g e n : 11 Th n n e høj de b e g r æns ni n g g æl der dog i I<. k e f o r ude s t u er , 
v i n t e r h a ve r o . I i g n . 11 s 1 e t t e s e f t e r b e s I u t n i n g p å BM 1 0 . I O . 0 6 . 

• 

F: 

f: 

F: 

På forarealet i strædet må plankeværker og hække vinkelret på huset ikke overstige 160 c-m fra 
terræn og s k a I vær e af Ga 1 g e b a k k e - h e g ns t y p e n . Vi n k e I r e t på går d-
h u sene i strædeareal rmd P-pladser og kvarterstier nit hegn og 
hække i k k e over s t i g e 1 0 0 c m f r a t er r æn . 
Plankeværker, hække og lign. nit ikke placeres uden for forarealet 
og den private have (baghaven). Se underudearealer. 

Fællesstrædeskure kan efter ansøgning til ejendom.kontoret eller 
b e b o e r n æv n e t op f Ør e s i s t r æde r , h v o r de r e r p 1 a d s , ude n a t de r 
op s t å r f o r hi n d r i n g e r f o r s n e r y d ni n g m m Br a n d r e g 1 e r s k a 1 o ve r -
holdes. Thr afsættes årligt ni dier på budgettet til to fælles
skure. Tegninger og anvisning fås på ej endom;kont oret. 

Mndre haveskure i privathaver nit ikke overstige 5 kvadratrreter og 
ikke være højere end 180 cm fra terræn. Fri afstand til husfacader 
skal være ni n. 2, 5 m pga. rml i gheder for br andbekærrpel se. 
Standarddrivhuse frit placeret, dvs. uafhængigt af plankeværk, nit 
rrnx. ha ve ki phøj de på 2, 10 m 

3. Der skal være flisebelægning boligen~ngsdøre til strædet. 

4. Opsætning eller flytning af plankeværk og evt. tilhørende reparationer af betonmur udføres efter 
af t a 1 e rre d og anvisning fra ejendomskontoret. 

5. Gældende love og krav fra myndighederne mht. udvendige forandringer og evt. forbedr i nge r, 

\ 
' 

I 

' 
f• der findes i Galgebakkens råderetskatalog, (slettes: ~t. tilbyg-

' ni nger) skal overholdes. Ved forandringer og forbedringer, 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: -oH--
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- skal placeres i den private fi Ye (ba ave) 
- må ikke fastgøres på bygninge 
- skal monteres, så skærmens ov rk 

højde. 
I fremlejemål kan parabola ovedlejer. 

8. Th t t e p u n k t æn d r e s - f o r e 1 Ø b i &l, - t i 1 : 
På beboernøde JO. 10.0bvedtog nnn at bestille udarbejdet tegnin
ger til udhæng og halvtag på alle hustyper (ned undtagelse af D
husene). 
Tegninger mm forel ægges på beboernøde den 4. 12. 07. Threft er 
udarbejdes projekttegninger og anvisninger til "gør-det-selv"
arbej de, dog ned anvende! se af professionel arbejdskraft til 
boring i beton1Uirene. Og godkendelsesprocedure sættes i gang. 

Det gælder generelt, at der hver må bores i betone menterne eller i eternitfacaderne. 
Dog er det tilladt at opsætte udend ·s lamper efter visning. (Se desuden pkt. 4 og pkt. 6) 

9. Facadebeplantning skal holdes beskåre så den drig gror ind i revner og samlinger og aldrig 
over tagrender og tagkanter. 

I 0. Hvis træer nyplantes tæt på huse og skur , kal stammen være mindst 100 cm fra facaden. 
Grene må ikke slå ind mod bygning ell tag ,ender. 

\ 
11. Private kompostbeholdere kan ops · les på fæll~arealer i nærheden af boligen, når man er op

mærksom på følgende: \ 
A: Opstilling af kompostbehol re på fællesarealet\ 

- må ikke være til urimelig ene for adgangsveje eller fi · Driftens vedligeholdelse af 
fællesområder "· 

- skal ske i forståelse med na erne 3·· ·'-

- må ikke være til ulem , hvor fællesarealerne anvendes ti eg, boldspil, fællesspisning o.lign. 

B. Kompostbeholde e skal passes og bruges efter formålet, og ejeren skal holde ryddeligt 
omkring behold en. 

ANSV ARSFORDEL G I BO ERIODEN 

I. Beboeren er ansvarlig for den indvendige v , li eholdelse. 
Henned menes den nødvendige overfladebe dling af vægge, lofter, gulve, skabe, døre m.m. 
Vejledning mht. rengøring, maling og lal ring n fås hos Driften. 
(Generel vedligeholdelsesvejledning fi Galgebal \en) 

2. Beboeren er ansvarlig for vedlige ldelse af have og b antning. Strædets beboere vedligeholder i 
fællesskab beplantningen i stræ t. 

3. Afdelingen (Driften) er ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse. Dog kan der på 
beboerrrøder træffes beslutninger, der overlader dele af den ud
vendige vedligeholdelse til beboerne. Tht er ved beboerrrøde

--Cr beslutning vedtaget, at at beboerne kan få udleveret nnterialer 
b 1,,. til nnling af eternitpladerne efter bestent farveskala (grøn og 

blå). 
Espalierer skal bevares i Galgebakke-mtl og -struktur. Thr kan 
a n s ø g e s om h j æl p t i 1 n e d t a g n i n g og e v t . op s æt ni n g i f o r bi n de 1 s e 
ned nnling af eternitplader. Thfekte partier af espalieret er
stattes af Thiften. 
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f: Overgangsordning: der 1 aves plan ned ti 1 hørende hest emrel ser for 
økononisk ansvarsfordeling for retablering af espalierer, der ikke 
er genopsat efter nnling af eternitplader. 

Afdelingen (lxiften) er esuden ansvarlig fordenindvendigevedlige-
h o 1 de 1 s e, hvad angår nødvendige par 10ner, udskiftning af tekniske installationer, hårde 
hvidevarer samt øvrige bygningsdele. 

Afdelingen (Driften) er ansvarlig zor sn 
strædearealer.) 

4. Afdelingen (Driften) garanterer fo , at alle godken 
ligt. 

forandringer er udført byggeteknisk forsvar-

-~-V_EJ)FRAF~L~Y~TN~IN~G::_======~~====-==a.=====------. 

I F: 
1. Ved fraflytning skal forandringer i boligen ikke føres tilbage til oprindelig udformning, såfremt 

de er udført efter godkendte anvisninger og g æl den de 1 o v om r åd er et og 
råderetskatalog for Galgebakken, og der foreligger en godkendelse 
f r a Ix i f t en. (Se iøvrigt INDVENDIGE FORANDRINGER) 

f: 
2.Alle forandringer skal være anneldt til og aftalt ned Ixiften. 

I nudsat fald skal beboeren betale retablering af boligen til den 
stand, den blev overtaget i. Iøvrigt overholdes gældende lov om 
råderet. 

3.Godtgørelse for godkendte forbedringer følger reglerne i råderets-
1 ovgi vni ngen. 

l::; VA har vedtaget fri råder et, reguler et i 1 ovgi vni ngen vedtaget i r- 2005. Galgebakken følger principielt disse retningslinier, nen har\ 
indledt et forløb, der i 2008 vil føre til nærnere retningslinier 
ned et råderetskatalog specielt for Galgebakken. 

4. Ved fraflytning foretages en no !istandsættelse i f Ø ge reglerne i A- ordningen for 
vedl i gehol dels e: 
nødvendig hvidtning, maling og tap sering afv ge og lofter samt rengøring efter håndværkere. 
Fraflytteren afholder samtlige udgifte om føl af misligholdelse, der har medført forringelse 
eller skade på boligen som følge af fej la tig rug og vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd. 

O-VEST), at fraflytteren selv istandsætter boligen. 

6. Ved fraflytning må udearealeme ikke ddes fi græs, planter og fliser eller have karakter af 
vildnis. Havens og boligens udeomr der skal væ umiddelbart anvendelige. Hvis dette ikke er 
tilfældet, må fraflytter betale ~or r ablering. 
Vildnis betyder, at haven ikke e levet passet, men h igger som en tæt bevoksning af 
planter, der gror vildt. Det vil ge, at betingelserne ved fraflytning, som nævnt ovenfor, ikke er 
opfyldt. 

7. Ved opsigelsen påtegnes flytterapporten alle de udførte godkendte forandringer og evt. 
f o r bed r i n ger , der ikke skal føres tilbage. 

Husreglementet er sidst revideret på beboermødet den 10. oktober 2006. 
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GALGEBAKKEN 

FÆLLES-STRÆDESKUR 

UDFØRELSE: TEGNING 01, 02, 03, 04, 05 

MATERIALER 

• STOLPER: trykimprægnerelfyr, 100 x 100 
• LØSHOLTER: fyr 50 x 100 
• FASTG.ØRELS.E AS' LØS HOL TER: ... varmforzinket vinkelbeslag 40 x 60 
• RU BRÆDDER: fyr i dimensioner angivet på tegning 
• TAGPLADE: 22 mm vfkrydsfiner 1220 x 2440 
• UNDERLAG FOR TAGPLADE: smlgskæres iht. tegning 
• TAGPAP: 1 Jag · Iht. JCOPAL-anvisning 
• STALDDØRSGREB: Ø 12 mm, varmforzinket 
• HÆNGSLER OG STABLER: længde 600 mm, varmforzinket 
• SØM TIL SØMBESLAG: 2514, varmforzinket 
• SØM INDERSTE BRÆDDER: 5014, varmforzinket 
• SØM YDERSTE BRÆDDER: 8014, varmforzinket 

Fælles-strædeskur på Galgebakken 
SUPPLERENDE BESKRIVELSE TIL TEGNINGER: 
UDFØRELSE OG OPSKÆRING AF TRÆ 

Før arbejdet påbegyndes, anbefales det at sortere de leverede materialer i henhold 
til nedenstående opdelinger. 

Leverance - angivet i kursiv 

Opskæring • angivet i ordinær skrift 

Stolper skal placeres efter mål på tegning og i lod, ellers passer det udskårne · 
materiale ikke. 
Alle oversider af stolper skal flugte i vandret plan. 

Del anbefales at udlægge det underste sæt af løsholter (se tegning) imellem 
stolperne, før jorden stampes omkring stolper. 

STOLPER 
6 stk. 97 x 97 mm trykimprægneret fyr, længde 2,40 m. Anvendes i fuld længde. 
Leverance 6 stk. 97 x 97 mm, trykimprægneret fyr 

LØSHOLTER 
Løsholter SO x 100 mm fyr: 

12 stk. å 107 cm 
Leveres som 4 stk. i længde 3, 30 m, hvorefter de 4 stykker deles i 3 i længde 
107cm 

4 stk. å 92 cm 
Leveres som 1 stk. i længde 3,90 m, der deles i 4 slk. å 92 cm 

TAG 
Underlag for tagplade: 
bagkant (højeste): 1 stk. 25 x SO mm, længde 240 cm, leveres i længde 2,40 m 
forkant (laveste): 1 slk. 25 x 50 mm, længde 240 cm, leveres i længde 2,40 m 
gavle: 2 stk. smigskåret 25 x SO, længde 112 cm, leveres 2 stk. smigskåretilængde 
112cm 
tagplade: 122 x 244 cm 21 mm krydsfiner (Wisa Spruce Tag), leveres i en plade 
tagpap: sort overpap til sømning, leveres i 1 rulle 1 x 8 m 

STERN 
Inderste bræt 25 x 100 mm fyr: 
bagside længde 249 cm, leveres 1 stk. længde 2, 70 m, skæres til 249 cm 
gavle længde 127 cm, leveres 1 stk. længde 2, 70 m, deles i 2 stk. å 127 cm 

Yderste bræt 25 x 100 mm fyr: 
bagside længde 254 cm, leveres i 1 stk. længde 2, 70 m, skæres til 254 cm 
gavle længde 130 cm, leveres 1 stk. længde 2, 70 m, deles i 2 stk. å 130 cm 

Frontbræt 25 x 100 mm fyr: 
·· længde 254 cm, leveres i 1 stk. længde 2, 70 m, skæres til 254 cm 

BEKLÆDNING 
25 x 100 mm fyr: 
leveres 43 stk. i længde 3,30 m 
heraf: 
39 stk. opskæres i 2 stk. i længde 159 cm 
3 stk. deles på langs og opskæres i længde 159 cm 
1 stk. re.serve 

DØR + SIDEFEL TER 
25 x 100 mm fyr: 
leveres 7 stk. i /æ{lgde 3,30 m 
7 stk. opskæres ( hver 2 stk. å 159 cm 

25 x 150 mm fyr: 
leveres 1 stk. i længde 3,30 m 
1 stk. opskæres I 2 stk. å 159 cm 

Revler at 32 x 100 mm fyr: 
leveres 1 stk. i længde 3, 00 m 
opskæres i henhold til mål på tegning 

BESLAG OG SØM 
Vinke/beslag, 32 stk., varmforzinket 
Søm til fastgørelse af vinke/beslag 25/4, varmforzinket 
Søm til fastgørelse af inderste brædder, 5014, varmforzinket 
Søm til fastgørelse af yderste brædder 80/4, varmforzinket 
Skruer til fastgørelse af tagplade, 5014, varmforzinket 

BESLAG TIL DØR 
2 stk. hængsler inkl. bolte, varmforzinket 
1 stk. stalddørsgreb, varmforzinket 
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låge med vandret beklædning -SF?~ ~y~ 3 
HAVELÅGER 

opstalt mod vej 
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vandret snit K 
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lukkebeslag med fanggreb 
som D 2965 / 24 
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opstalt qf hængsel- og anslagsside af låge set fra havesiden I :JO 

30 
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1 x4" jordklamper ---L_: __ J __ J 
· I I 

lodret snit 

stabelhængsel, som B 3021/ 24 
600mm, med stabel B 3106/24 
og 3/e" bræddebol:;;i 

~: 
vandret snit i låge ved hængsel
side 1:10 

~ vandret snit i låge ved ans1ags
side 1 :JO 

Beskrivelse 
Den viste låge er udført, så 
den passer til hegnstype LV-I. 
Udførelsen kan i princippet 
benyttes til alle vandrette 
hegnsbeklædninger. Lågebred
den bør ikke være større end 
den anførte. Samlinger mel
lem lodrette revler og skrårev
le samt vandret beklædning 
kan udføres med. forzinkede 
l¾" skruer, nr. IO, 3 i hvert 
hjørne og 2 stk. pr. bræt. 

låge med lodret beklædning 

opstalt mod vej 

;; øæa W4 Æ~;;; iZ¼ ,:: w W4 .• & Ø?4 ™ r,z 
vandret snit K · • ::t 

0 0 

~ 

0 o 

opstalt af hængsel- og anslagsside af låge set fra havesiden 1: 10 

HAVELÅGEF 

1 x 4" jord klamper• 

lodret snit 
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stabelhængsel, som B 3021 /24 
600 mm med stabel B 3106/24 
og 3/e' bræddebolt 

vandret snit i låge ved hængsel
side 1:10 

vandret snit i låge ved anslags
side I :JO 

Beskrivelse 
Den viste låge er udformet, så 
den passer til hegnstype LL-8. 
Udførelsen kan i princippet 
benyttes til alle lodrette be
klædninger på lave hegn. Sam
ling med skruer som anført for 
låge med vandret beklædning. 
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4. december 2007 

Til dirigent(er) og referent: 

Papir-kopi af plast-overheads 
til ekstraordinært beboermøde på Galgebakken den 4. dec. 2007 om revision af 
husreglement og om råderet. 

Ifølge den vanlige forretningsorden for beboermøder på Galgebakken pkt. 13: 

"Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag 
kan og skal fremsættes skriftligt på overheadpapir før vedtaget afslutning af 
diskussionen om punktet. 
Såfremt forslaget skal til afstemning, skal punktet vises klart synligt for alle 
deltagerne i beboermødet under afstemningen. " 

På de følgende sider findes papir-kopi af plastik-overheads med samtlige sider i det 
husstandsomdelte materiale til beboermødet. 

På disse plastik-overheads her jeg (og altså ikke nævnet/forslagsstillerne) med 
båndsskrift indrammet de steder i materialet og anført et stort F: , som jeg 
skønner må udgøre selve beslutningsforslagene, hvorom beboermødet skal 
træffe beslutninger ved afstemning ( og evt. stille ændringsforslag til). 

Ud over hensynet til beboermødets forretningsorden har jeg endvidere gjort dette aht. 
beslutningsreferatet, fordi det er umuligt at lave et beslutningsreferat, hvis der ikke på 
selve mødet inden beslutningerne skelnes skarp mellem: 
1: De forslag, som der træffes beslutning om ( evt. efter ændringer) 
og: 
2: Baggrund, orientering, kommentarer osv. samt debat. 

MVH Sten Hansen 
Nævnssekretær og referent(kandidat) 



4. december 2007 

Til dirigent(er) og referent: 

Papir-kopi af plast-overheads 
til ekstraordinært beboermøde på Galgebakken den 4. dec. 2007 om revision af 
husreglement og om råderet. 

Ifølge den vanlige forretningsorden for beboermøder på Galgebakken pkt. 13: 

"Forslag til beslutning under det diskuterede punkt samt ændringsforslag 
kan og skal fremsættes skriftligt på overheadpapir før vedtaget afslutning af 
diskussionen om punktet. 
Såfremt forslaget skal til afstemning, skal punktet vises klart synligt for alle 
deltagerne i beboermødet under afstemningen. " 

På de følgende sider findes papir-kopi af plastik-overheads med samtlige sider i det 
huf tandsomdelte materiale til beboermødet. . 

Irå disse plastik-overheads her jeg (og altså ikke nævnet/forslagsstillerne) med 
åndsskrift indrammet de steder i materialet og anført et stort F: , som jeg 
kønner må udgøre selve beslutningsforslagene, hvorom beboermødet skal 

t æffe beslutninger ved afstemning ( og evt. stille ændringsforslag til). 

Ud over hensynet til beboermødets forretningsorden har jeg endvidere gjort dette aht. 
beslutningsreferatet, fordi det er umuligt at lave et beslutningsreferat, hvis der ikke på 
selve mødet inden beslutningerne skelnes skarp mellem: 
1 : De forslag, som der træffes beslutning om ( evt. efter ændringer) 
og: 
2: Baggrund, orientering, kommentarer osv. samt debat. 



Forløb: 
... beboermøder om husreglement og råderet 

17. januar 2005: 
" orientering om råderet 
" revision af husreglement. Vedtaget 
- Præcisering af landskabsplan. Godkendt 

10. oktober 2006: 
- div. principbeslutninger vedr. råderet 
- ( orientering om status for projekt "Hængende haver" 

4. december 2007: 
- div. konkrete forslag i fortsættelse af mødet den 10.10.06 
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GALGEBAKKEN 

FÆLLES-STRÆCiESKUR 

UDFØRELSE: TEGNING 01, 02, 03, 04, 05 

MATERIALER 

• STOLPER: trykimprægneret fyr, 100 x 100 
• LØSHOLTER: fyr 50 x 100 
• FASTGØRELS.E AF LØSHOLTER: ... varmforzioket vinkelbeslag 40 x 60 
• RU BRÆDDER: fyr i dimensioner angivet på tegning 
• TAGPLADE: 22 mm vf krydsfiner 1220 x 2440 
• UNDERLAG FOR TAGPLADE: smigskæres iht. tegning 
• TAGPAP: 1 lag · iht. ICOPAL-anvisning 
• STALDDØRSGREB: Ø 12 mm, varmforzinket 
• HÆNGSLER OG STABLER: længde 600 mm, varmforzinket 
• SØM TIL SØMBESLAG: 2514, varmforzinket 
• SØM INDERSTE BRÆDDER: 5014, varmforzinket 
• SØM YDERSTE BRÆDDER: 8014, varmforzinket 

Fælles-strædeskur på Galgebakken 
SUPPLERENDE BESKRIVELSE TIL TEGNINGER: 
UDFØRELSE OG OPSKÆRING AF TRÆ 

Før arbejdet påbegyndes, anbefales det at sortere de leverede materialer i henhold 
til nedenstående opdelinger. 

Leverance • angivet i kursiv 

Opskæring - angivet i ordinær skrift 

Stolper skal placeres efter mål på tegning og i lod, ellers passer det udskårne · 
materiale ikke. 
Alle oversider af stolper skal flugte i vandret plan. 

Det anbefales at udlægge det underste sæt af løsholter (se tegning) imellem 
stolperne, før jorden stampes omkring stolper. 

STOLPER 
6 stk. 97 x 97 mm trykimprægneret fyr, længde 2,40 m. Anvendes i fuld længde. 
Leverance 6 stk. 97 x 97 mm, trykimprægneret fyr 

LØSHOLTER 
Løsholter 50 x 100 mm fyr: 

12 stk. å 107 cm 
Leveres som 4 stk. i/ængde 3,30 m, hvorefter de 4 stykker deles i 3 i længde 
107cm 

4 stk. å 92 cm 
Leveres som 1 stk. i længde 3, 90 m, der deles i 4 stk. å 92 cm 

TAG 
Underlag for tagplade: 
bagkant (højeste): 1 stk. 25 x 50 mm, længde 240 cm, leveres i længde 2,40 m 
forkant (laveste): 1 stk. 25 x 50 mm, længde 240 cm, leveres i længde 2,40 m 
gavle: 2 slk. smigskåret 25 x 50, længde 112 cm, leveres 2 stk. smigskåret i længde 
112cm 
tagplade: 122 x 244 cm 21 mm krydsfiner (Wisa Spruce Tag), leveres i en plade 
tagpap: sort overpap til sømning, leveres i 1 rulle 1 x 8 m 

STERN 
Inderste bræt 25 x 100 mm fyr: 
bagside længde 249 cm, leveres 1 stk. længde 2, 70 m, skæres til 249 cm 
gavle længde 127 cm, leveres 1 stk. længde 2, 70 m, deles I 2 stk. å 127 cm 

Yderste bræt 25 x 100 mm fyr: 
bagside længde 254 cm, leveres i 1 stk. længde 2, 70 m, skæres til _254 cm 
gavle længde 130 cm, leveres 1 stk. længde 2, 70 m, deles i 2 stk. a 130 cm 

Frontbræt 25 x 100 mm fyr: 
· længde 254 cm, leveres i 1 stk. længde 2, 70 m, skæres til 254 cm 

BEKLÆDNING 
25 x 100 mm fyr: 
leveres 43 stk. i længde 3,30 m 
heraf: 
39 stk. opskæres i 2 stk. i længde 159 cm 
3 stk. deles på langs og opskæres i længde 159 cm 
1 stk. re.serve 

DØR + SIOEFEL TER 
25 x 100 mm fyr: 
leveres 7 stk. i længde 3,30 m 
7 stk. opskæres ( hver 2 stk. å 159 cm 

25 x 150 mm fyr: 
leveres 1 stk. i længde 3,30 m 
1 stk. opskæres i 2 stk. å 159 cm 

Revler af 32 x 100 mm fyr: 
leveres 1 stk. i længde 3, 00 m 
opskæres i henhold til mål på tegning 

BESLAG OG SØM 
Vinke/beslag, 32 stk., varmforzinke/ 
Søm til fastgørelse af vinke/beslag 2514, varmforzinket 
Søm til fastgørelse af inderste brædder, 5014, varmforzinket 
søm til fastgørelse af yderste brædder 80/4, varmforzinket 
Skruer til fastgøre/se af tagplade, 5014, varmforzinket 

BESLAG TIL DØR 
2 stk. hængsler inkl. bolte, varmforzinket 
1 stk. stalddørsgreb, varmforzinket 
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låge med vandret beklædning ......... 6i:1=-: -~-v~ 3 HAVELÅGER 

opstalt mod vej 

~ 
vandret snit K 

----,~-
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lukkebeslag med fanggreb 
som D 2965 / 24 
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KS 
opstalt af hængsel- og anslagsside af låge set fra havesiden 1 :JO 
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tn I I 
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1 x4" jordklamper----1:.--1---1--J 
I I 

lodret snit 

stabelhængsel, som B 3021 / 24 
600mm, med stabel B 3106/24 w;;J I 

' 

vandret snit i låge ved hængsel
side ]:JO 

~ 
vandret snit i låge ved anslags-
side 1 :JO 

Beskrivelse 
Den viste lå:ge er udført, så 
den passer til hegnstype L V-1. 
Udførelsen kan i princippet 
benyttes til alle vandrette 
hegnsbeklædninger. Lågebred
den bør ikke være større end 
den anførte. Samlinger mel
lem lodrette revler og skrårev
le samt vandret beklædning 
kan udføres med. forzinkede 
l¾" skruer, nr. 10, 3 i hvert 
hjørne og 2 stk. pr. bræt. 

låge med le, beklædning 

0 0 

0 o 

opstalt af hængsel- og anslagsside af låge set fra havesiden I: JO 

HAVELÅGE! 
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lodret snit 
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stabelhængsel. som 8 3021 /24 
600 mm med stabel B 3106/24 
og 3

/8' bræddebolt 

vandret snit i låge ved hængsel
side ]:JO 

vandret snit i låge ved anslags
side 1:10 

Beskrivelse 
Den viste låge er udformet, så 
den passer til hegnstype LL-8. 
Udførelsen kan i princippet 
benyttes til alle lodrette be
klædninger på lave hegn. Sam
ling med skruer som anført for 
låge med vandret beklædning. 
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Resume og beslutningsreferat.fra ekstraordinært beboermø ... ~ 4/12.07 om: 

Forslag til halvtage. Revision af husreglement. Råderet. Muskelhunde. 

Materialet (il beboermødet bestod af to hæfter; det ene hæfte inde 
skitsetegninger til halvtage fra arkitektfirmaet NOVA 5 og det andet hæfte 
indeholdt forslagene til beboermødet. Materialet blev husstandsomdelt en 
uge inden mødet, og det var desuden lagt ud på hjemmesiden: www.gbakken.dk 

allerede.fra den 22. november. Mødet startede allerede kl. 18.30 med.frem
læggelse af NOVA 5's tegninger til halvtage (pkt. 4). Dettefordi Arkitekterne, 
Jørgen Kreiner-Møller og Marie Preisler-Berthelin havde et møde kl. 19.30 i 
Albertslund Syd-projektet. Indtegning og udlevering af stemmesedler foregik 
efter .fremlæggelsen kl. 19.30. Der blev udleveret 100 stemmesedler, hvilket 
svarer til at 50 husstande, eller ca. 7,1% qf samtlige, var repræsenteret på 
mødet. Dorte Brink blev valgt til dirigent og Steen Søndergaard til med
dirigent. Sten Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 

RESUME AF PKT. 4: 
Forelæggelse af forslag til udhæng og halvtage til alle hustyper. 

Gennemgangen af projektet: 
Jørgen Kreiner-Møller indledte med at opridse forløbet indtil nu: NOVA 5 
startede på opgaven i efteråret og har undervejs holdt møder både været med 
afdelingen og med nævnet, hvor skitseforslagene er blevet kommenteret og 
justeret, så det som fremlægges i dag kan betegnes som et midtvejsresultat. 

Jørgen Kreiner-Møller gennemgik og kommenterede herefter forslaget. Bl.a.: 
• Overdækningerne skal være lette. Med lethed skal forstås både, at 
materialerne ikke skal veje og fylder for meget og at materialerne skal være 
lette at bearbejde og håndtere af beboerne, eftersom det meste af arbejdet 
skal udføres af beboerne selv. 
• Af disse grunde er glas fravalgt som overdækningsmateriale. 
• I stedet forslås plader af polycarbonat med glat overflade og med indstøbte 
profiler. Pladerne kantes og lukket med aluminiumslister. Pladerne fås både 
som helt klare og som matterede. 
• I gårdhavehusene monteres pladerne på den eksisterende pergola. I nogle 
kvarterer har gårdhavehusenes Al-fløj ikke har pergola, så her skal der 
opsættes beslag og afstivere af stålrør i betonvæggen over hoveddørene. 
Rækkehusene har ikke pergolaer over indgangspartierne, så her opsættes to 
bjælker i betonmuren. I de store gårdhavehuse skal bjælkerne understøttes 
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med en stolpe. Hve,. der skal bores i betonmurene, skal dette arbejde 
foretages af håndværkere. 
• I det færdige projekt skal der foreligge en byggevejledning efter Ikea
princippet, så arbejdet (bortset fra boring i betonmurene) nemt kan udføres 
af beboerne selv. 
•Forslagetskal bl.a. indfri ønsket overdækninger over hoveddørene, som 
kan beskytte mod vejr og vind, når man låser sig ind. Endvidere kan der stå 
en barnevogn eller en cykel ellert to under overdækningen. Ved 
gårdhavehusene kan beboerne vælge at opsætte flere plader, så der også 
bliver plads til bord og stole. Dog må kun max. ca. 50% af arealet 
overdækkes, for at undgå fugtproblemer og af hensyn til husenes arkitektur. 
• En eksakt pris kan ikke oplyses, fordi den vil afhænge af resultatet af 
udbud og forhandlinger med lokale byggemarkeder, men da der er valgt 
billige materialer og enkle løsninger, vil prisen vil nok kunne holdes på max. 
ca. 10.000 kr. 

Kommentarer fra beboerne: 
Der kom mange kommentarer fra beboerne til Jørgen Kreiner-Møller's frem
læggelse, og kommentarerne var stort set alle kritiske over for det fremlagte 
forslag. Det var en gennemgående tråd i kritiikken, at arkitekterne havde ud
arbejdet nogle løsningsmodeller, som er helt anderledes, end de metoder, som 
beboerne selv har brugt ved de eksisterende halvtag. En beboer oplyste således, 
at der er over I 00 selvbyggede halvtage på Galgebakken, men at han ikke har 
kendskab til nogen steder, hvor beboerne har brugt af løsninger, svarende til, 
hvad arkitekterne foreslår. Arkitekterne burde i stedet havde taget udgangs
punkt i de mange eksisterende halvtage, som beboerne selv har bygget i tidens 
løb og betragtet disse som et udtryk for beboernes ønsker og behov. 

Kritikken blev ledsaget af konkrete eksempler, bl.a.: 
• Halvtagne kommer ikke til at beskytte ordentlig for regn og vind, så 
barnevogne og lign. bliver våde. Halvtagene er for korte, og - ved 
rækkehusene - med fald ind mod huset, hvilket er i den forkerte retning. 
• Det overdækkede areal er for lille. Der bliver ikke plads til de cykler, 

barnevogne, osv., som folk har behov for at stille i tørvejr. Dette gælder især 
for halvtagene til rækkehusene, hvor det i følge arkitekternes forslag kun er 
selve indgangs-nichen, som skal overdækkes. 
• Rækkehus-halvtagene skal forsynes med en ekstra tagrende neden under 
husets tagrende. Renholdelsen bliver meget besværlig, fordi tagrenden ikke 
kan nås nedefra og kun meget vanskeligt oppe fra husets tag. 
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~ Jørgen Kreiner-Møllers henvisning til respekten for GBs ..ckitektur blev 
afvist som et misforstået hensyn, eftersom man kan læse i hvidbogen, som 
GBs arkitekter udgav i 1973, at beboernes egne krav skal skinne igennem 
og, at der skal læges vægt på forskellighed ikke på ensartethed. 
@ Det blev anbefalet i stedet at følge grundprincipperne i de eksisterende 
rækkehus-halvtage: Fald fra indgangen og hen mod skuret, overdækning helt 
hen til skuret og brug af skurets·tagrende og nedløbsrør også til halvtaget. 
e Mange af kritikerne var dog positivt stemt til de foreslåede polycarbonat
plader , bl.a. fordi de gav meget lys. Det blev således nævnt, at materialet 
burde overvejes, når tagpladerne på de eksisterende halvtage fornys. En 
beboer tvivlende dog på, om de to-lags polycarbonat-plader rent faktisk ville 
give mere lys end almindelige et-lags klare trapez-plader. 
• Der var enkelte andre, som udtrykte sig positivt om andre dele af 
arkitekternes oplæg. 

I sine afsluttende bemærkninger svarede Jørgen Kreiner-Møller, at NOVA 5 
ikke har søgt at ignorere dialogen med beboerne. Men dialogen er sket efter 
de demokratiske spilleregler, hvilket vil sige, at det er beboernes valgte 
repræsentanter, som man har haft dialog og diskussion med under processen. 
Han gjorde også opmærksom på, at det ikke ligger i deres forslag.- som 
nogle på mødet sagde - at de eksisterende halvtag skal fjernes. Opgaven har 
alene været at komme med et forslag til en ny standard for fremtidige over
dækninger, hvilket også var, hvad dialogen med beboerrepræsentanterne 
havde drejet sig om. I arbejdet har han søgt at vægte dels funktionaliteten og 
dels Galgeba,kkens meget høje arkitektoniske og boligmiljømæssige kvali
teter, som det har været meget positivt at arbejde med. 

Herefter var der pause med indtegning og udlevering af stemmesedler. 
Mødet genoptaget kl. 19. 30 

Under behandlingen af forslagene (pkt. 5) fremkom der nogle yderligere 
beboer-kommentarer til tegningerne: 
• Beboere fra gårdhavehusene præciserede, at også den foreslåede 
halvtagsmodel til gårdhavehusene var for lille efter deres mening. 
• Det blev nævnt, at den foreslåede model til rækkehusene kunne være 
rimeligt kompromis de S!:eder, hvor den en af naboerne havde modsat sig at 
den anden nabo opførte et halvtag, netop fordi det dreje sig om et kort 
halvtag. 
• Det blev også nævnt, at en model med korte halvtage godt kunne være en 
blandt flere valgmuligheder. 
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BESLU1NINGS-,.~FERA T: 
Beslutninger truffet på beboermødet 4. december 2007: 

Under pkt. 5: 
Behandling af forslagene ovf. for med resultatet: 

a) Godkendelse til forelæggelse for kommunen - eller: 
b) Videre bearbejdelse inden godkendelse på et kommende 

beboermøde 

Her under blev følgende 4 forslag fremsat og vedtaget: 

I.: Forslag fra Eva Nordfjord, Sønder 6-2a: 
"Forslaget fra NOVA5 er ikke tilfredsstillende, hvorfor beboermødet 
beslutter at bede nævnet om at gå tilbage og indhente nye forslag, der 
tager hensyn til beboernes ønsker, som de er fremkommet på 
beboermødet den 4. december 2007. " 

Forslaget blev vedtaget med flertallet for, 3 stemmer imod og 4 som undlod 
at stemme. 

Il: Forslag fra Simon Jensen, torv 3-17:( 
"Nævnet skal arbejdefor løsninger som følger: Der skal udfærdiges 
tegninger for lange og korte halvtage. Konstruktionen skal være således 
at halvdelen af taget kan nedtages. " 

Forslaget blev vedtaget med 55 stemmer for, 8 imod og 1 som udlod at 
stemme. 

ID: Forslag fra Biba Schwoon, Sønder 1-1: 
"Driften skal ved fraflytninger nedtage halvtage, der ikke er konstruktivt 

forsvarlige. " 
Forslaget blev vedtaget med flertallet for, 9 stemmer imod og en hel del 
som undlod at stemme. 

IV: Forslag fra Majken Retby, Sønder 4-12: 
" Vi tegner nogle af de eksisterende tage og de behøver ikke at være 
arkitekttegnede. Der skal være forslag til lange og korte tage. De 
nuværende tage skal fortsat være lovlige. " 

Forslaget blev vedtaget med 41 stemmer for, 30 imod og som 21 udlod at 
stemme. 
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Under pkt. 6: 
Hegn og skure - redegørelse for og godkendelse af hegns- og 
skurtyper: 

Her under blev følgende 4 forslag vedtaget: 

I. Forslag fra nævnet vedr. de max 100 cm. høje forhavehegn: 
"Disse hegn kan vælges frit. 
Beboere, der ønsker et hegn, der minder om Galgebakke-hegnet, kan 
vælge et hegn fra Træbranchens Oplysningsråd. Anvisning kan få på 
Ejendomskontoret. Placering (ijlg. husreglement): -for rækkehusene 
foran husets facade til den yderste side af" skuret 
- for gårdhusene går forarealet fra boligens facade til husets 
endegavl." 

Forslaget blev vedtaget - næsten enstemmigt. 
Dirigenten henviste et fremsat forslag om tilladelse til at udvide 
indhegnede forhavearealer til behandling under pkt. 11, Revision og 
godkendelse af husreglementet. 

II. Stillingtagen til gældende praksis for strædeskure: 

På side 3 i materialet fra nævnet var denne praksis beskrevet: 
"Fælles strædeskure kan efter ansøgning til ejendomskontoret eller 
beboernævnet opføres i stræder, hvor der er plads, uden at der opstår 
forhindringer for snerydning m.m. Brandregler skal overholdes. Der 
afsættes årligt midler på budgettet til to fælles strædeskure. beboerne 
skal selv bygge skurene. Tegninger og anvisninger kan fos på 
ejendomskontoret. " 

Dette blev godkendt af beboermødet uden indvendinger. 

m. Forslag fra nævnet om mindre haveskure i privat-haver: 
"Mindre haveskure i privathaver kan opføres frit, men må ikke 
overstige 5 kvadratmeter og ikke være højere end 180 cm. fra terræn. 
Fri afstand til husfacader skal være min. 2,5 m pga. 
brandbekæmpelse. Standarddrivhuse må max. have kiphøjde 2, 10 m." 

Et ændringsforslag fra Inger Seerup om at øge max. kiphøjden· for 
skurene til max. 2, 10 m. blev nedstemt. Herefter blev det foreliggende 
forslag fra nævnet vedtaget. 

- ~AT .~1?.R A KKJ?.PO~Tl?.l\T 

pkt. 6 fortsat: 

IV. Forslag fra nævnet om farvevalg til skure og_ pergolaer: 
" Trykimprægneret træ (skure, pergola, plankeværk) kan 
vedligeholdes med træbeskyttelse til udendørsbrug: GORJ 88 
transparent.farve: 706 'trykimprægneret grøn~ Anvisning kan fås på 
ejendomskontoret. Højtryksspuler må ikke anvendes til rensning af 
træværket. Der må ikke anvendes gift på Galgebakkens udearealer. 
Således heller ikke alge.fjerner. Udgiften til materialer og udførelse 
påhviler beboerne, da der ikke forventes bemærkelsesværdigt længere 
levetid for træet. " 

Forslaget blev vedtaget med 33 stemmer for og 26 stemmer imod. 

Under pkt. 7: 

Bearbejdelse af tidligere principvedtagelse om hvidpigmen
tering/ludbehandling af rækkehus p-appedele: 

Galgebakkens maler havde udarbejdet beskrivelser afto 
fremgangsmåder ved. hhv. ludbehandling og hvidpigmentering (se 
side 4 og 5 i det udsendte materiale). Der var flertal imod at tillade 
ludbehandling. Hvidpigmentering efter den beskrevne 
fremgangsmåde blev godkendt med 28 stemmer for og 16 stemmer 
imod. 

Under pkt. 8: 
Revision og godkendelse af råderetsmateriale for Galgebakken: 

Forslag fra nævnet: 
"Der stilles forslag om vedtagelse af brug af kollektiv råderet på 
Galgebakken indenfor det maksimale godtgørelsesbeløb, der ved 
vedtagelsen af nye lovbestemmelser om råderet i 2005 var 1000. 000 kr. 
Beløbet indekseres årligt. Dog bestilles hos BO-VEST en udregning af 
modeller for huslejekonsekvens, inden endelig vedtagelse. " 
Forslaget blev vedtaget med 34 stemmer for og 12 imod. 
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Under pkt. 9: 
Godkendelse af referat af beboermøde 10/9. 07 om revision af 
husdyrreglement (Referatet var bragt i GB Posten nr. 323, okt. 2007) 
Helge Jakobsen ønskede, at der blev tilknyttet en bemærkning om, at der 
var stor tvivl om, hvad der faktiske blev vedtaget på beboermødet. Han 
blev støttet i dette af andre beboere, som også havde været til stede på 
beboermødet. Herefter blev referatet godkendt. 

Under pkt. 10: 

Forslag om mundkurv til muskelhunde: 
Forslaget bortfaldt, fordi det ikke kan gennemføres inden for den nu 
gældende lovgivning. 

Behandlingen af punkterne: 11: Revision og godkendelse afhusreglement 
- og: 12: Beboerønsker om fældning af gråpoplen ved Vester 9: 
Punkterne blev udskudt til et senere beboermøde pga. tidsnød. 

27.januar 2008 
Referent: Sten Hansen. Med-dirigent: Steen Søndergaard 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
Onsdag den 25" april 2007 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent 3) Valg af stemmeudvalg. 4) Godkendelse af 
forretningsorden og dagsorden. 5) Referater fra første budgetbeboermøde 25. sept. 2006 (se GB 
Posten nr. 314) og ekstra budgetbeboermøde 6. nov. 2006 (se GB Posten nr. 317) 

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

7) Godkendelse af nævnets beretning 

8) Godkendelse af regnskab 2006 
a) Fremlæggelse og diskussion afregnskab 2006 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene. 
c) Afstemning om regnskab 2006 

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) Valgt til Albertslund kommunes brugergruppe 

12) Behandling af indkomne forslag 

13) V As kommende generalforsamling den 30. maj 2007 

14) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på regnskabs-beboermødet, 
skal være nævnet i hænde senest onsdag den 11. april 2007. 

Regnskab 2006 samt evt. indkomne forslag og andet materiale til beboermødet 
bliver husstandsomdelt onsdag den 18. april. 

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

(Møde-indkaldelsen er husstandsomdelt weekenden 24/25. marts) 
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Til 

Nævnet afd. 9, Galgebakken 

Afdelingslederen Boligsamarbejdet på Vestegnen 

Vedlagt fremsendes årsregnskab 2006 til orientering. 

Med venlig hilsen 
BO-VEST 
Sekretariatet 

30. marts 2007 

Pke/ 

Vridsløselille Andelsboligforening, Tranemosegård , Albertslund Boligselskab 
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2006 - 31.12.2006 
Boligorganisation: 50 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 50 
LBFnr.: 
165 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 88 18 08 80 
Telefax: 88 18 08 81 
E-postadresse: 
BO-VEST@BO-VEST.dk 
CVR-nr. (SE-nr.): 
65 16 73 28 

Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

Afdeling 
LBFnr.: 
0900 

Galgebakken 

Galgebakken Torv 

2620 Albertslund 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 
165 

Albertslund 
Rådhuset 
Nordmarks Alle 
2620 Albertslund 

Telefon: 43 68 68 68 
Telefax: 43 68 69 28 
E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 801 

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja 
Dato for forhøjelse: 1/1 2006 
Forhøjelse i %: 5,73 
Forhøjelse i m2

: 43 
Årsbasis kr: 2.630.267 

Henlæggelser 
20% 

Øvrige variable udg. 
m.v. 
5% 

m.v. 
17% 

3% 

I 00 kr. bruges således: 

Nettokapitaludgifter 
25% 

'-=--

Ejendomsskatter m.v. 
15% 

Energiforbrug 

udgifter l% 
~ Administration 

m.v. ""-
4

% 
1% 

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2006. 
Det specificerede årsregnskab incl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på 
ejendomskontoret. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2006- 31.12.2006 

AFDELING: 59 Kr. pr. 
2006 m2 

Konto 
INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201. Boligafgifter og lejer 48,660.491 800 
202. Renter 130.894 2 

2.-5. Drift af fællesfaciliteter 912.958 15 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 49.704.343 817 

208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 32.470 1 

209. INDTÆGTER I ALT 49.736.813 817 

220. INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 49.736.813 817 

BALANCE PR. 31.12.2006 2006 

AKTIVER 

304.9 Anlægsaktiver 554,054.999 
309.9 Omsætningsaktiver 12.858.190 

310. AKTIVER I ALT 566.913.189 

PASSIVER 

Henlæggelser (afdelingens o~s~aring) 

401. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 12.345.847 
1 402. Istandsættelse ved fraflytning m.v. 187.835 

405. Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v. 4.587 
407. Underskud 0 

12.538.269 
417. Langfristet gæld 551.390.738 
426. Kortfristet gæld 2.984.182 

430. PASSIVER I ALT 566.913,189 

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Social
ministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. 

Revisor har haft følgende supplerende oplysninger til regnskabet: 

Budget Budget 
2006 2007 

(1.000 kr.) (1.000 kr.) 

48.650 51.046 
86 121 

639 906 

49.375 52.073 

0 0 

49.375 52.073 

49.375 52.073 

2005 
(1.000 kr.) 

557.664 
5.541 

563.205 

8,858 
221 

0 
436 

8.644 
551.351 

3.210 

563.205 

En væsentlig del af planlagte vedligeholdelsesarbejder i perioden 2007 til 2022 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. 
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2006 - 31.12.2006 

Boligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 
88180880 
Telefax: 
88 18 08 81 
B-postadresse: 
BO-VEST@BO-VEST.dk 
CVR-nr. (Se-nr): 
65 16 73 28 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

Institutioner 

Egen anvendelse D-huse 

I alt 

50 Vridsløselille Andelsboligforening 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Galgebakken 

Galgebakken Torv 

2620 Albertslund 

Antal Bruttoetage-

rum areal i alt (m2
) 

I 3.564 

2 7.254 

3 3.552 

4 13.586 

5 32.573 

6 -

7 -. · .. . 
"' -. ·, 

, . . •.·:_•_·; 

·.. .•:• 

{> 
., :: 326 

·•·•···c~;r -
• .< 

_i i; 
94 :. 
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- 1 -

0900 

Antal 

lejemål 

117 

124 

43 

151 

252 

-

-

-

2 

-

-

·.689 ,:<! 

•· .... ·: 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

Albertslund 
Rådhuset 
Nordmarks Alle 
2620 Albertslund 

Telefon: 
43 68 68 68 
Telefax: 
43 68 69 28 
E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

å lejemåls- Antal leje-

enhed målsenheder 

117 

124 

1 43 

151 

252 

0 

0 

1 0 

I pr. påbeg. 60 m2 6 

I pr. påbeg. 60 m2 0 

1/5 0 

.·•• .. ·'\ 
.. ,.:: ,: . 

693 



Vridsløselille Andelsboligforening 

Boligorganisationsnr.: 50 

Afdeling 59 

ÅRSREGNSKAB 01.01.2006 - 31.12.2006 

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. 31.12.2006 nedbragt 
til henholdsvis kr. 187 .835 og kr. 4.587, hvilket er utilstrækkeligt. Henlæggelserne bør bygges op således, at 
henlæggelser til istandsættelse svarer til ca. et års forbrug, og henlæggelser til imødegåelse af tab ved lejeledighed 
og fraflytning svarer til 80% af udestående. Dette forhold er der rettet op på i forbindelse med budget 2007, hvor 
henlæggelsen er forøget. 

Af den senest udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplan fremgår det, at afdelingen har vedligeholdelses- og 
forbedringsarbejder for 374,8 mio. kr. i perioden 2007-2022, Af disse arbejder påregnes 147,2 mio. kr. finansieres 
af afdelingens henlæggelser, og 185,6 mio. kr. ved optagelse af lån som led i en helhedsorienteret løsning med 
Landsbyggefondens deltagelse. 

Albertslund, den 21. marts 2007 
BO-VEST 

~/~ 
Teit Svanholm 
Økonom i direktør 

Pia Keis 
Økonomimedarbejder 
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Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, med undtagelse af det i ovennævnte forbehold anførte, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2006 samt af 
resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse 
med driftbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 

21. marts 2007 

Rene Hattens 
Statsautoriseret revisor 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2006 - 31.12.2006 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2006 2006 2007 

Konto Note (1,000 kr.) (1,000 kr.) 

UDGIFTER 

ORDINÆR DRIFT 

105.9 1 Nettokapitaludgifter 11.778.898 11.779 11.757 

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 

106 Ejendomsskatter 3.646.531 3.647 3.766 
107 Vandafgift 2.702.600 2.952 3.000 

( 109 2 Renovation 1.054.454 1.405 1.770 
110 3 Forsikringer 492.944 520 507 

111 Afdelingens energiforbrug: 
1. El og varme til fællesarealer 417,634 571 302 
3. Målerpasning m.v. 187.310 604.944 191 214 

112 Bidrag til boligorganisationen: 
4 1. Administrationsbidrag 1.867.635 1.924 1.972 

2. Dispositionsfondsbidrag 136,521 2.004.156 138 139 

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 10.505.629 11.347 11.670 

VARIABLE UDGIFTER: 

114 5 Renholdelse 4.619.052 4.867 4.947 
115 6 Almindelig vedligeholdelse 1.566,378 1.547 1.700 
116 6 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 

I. Afholdte udgifter 5.462.195 6.457 6.143 
2. Heraf dækket af tidligere 

henlæggelser (konto 401) -5.462.195 0 -6.457 -6.143 

117 Istandsættelse ved fraflytning: 
(A-ordning): 
1. Afholdte udgifter 533.264 500 600 

henlæggelser (konto 402) -533.264 0 -500 -600 

118 7 Særlige aktiviteter: 
1. Drift af fællesvaskeri 532.908 208 501 
2. Andel af fællesfaciliteters drift 288.756 0 195 
3. Drift af møde- og selskabslokaler 357.722 1.179.386 245 446 

119 8 Diverse udgifter 1.191.619 1.270 1.295 

119.9 Variable udgifter i alt 8.556.435 8.137 9.084 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2006 - 31.12.2006 

AFDELING 59 

Resultat-
opgørelse Budget Budget 

2006 2006 2007 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201 Boligafgifter og leje: 
l. Beboelse 45,259.449 48.536 50,844 
2. Leje, enkeltværelser 3.279.518 0 0 
3, Erhverv 121.524 119 207 
5, Leje, kælderrum m.v. 0 -5 -5 

48,660.491 48,660.491 48.650 51.046 
( 202 13 Renter: 

0. Renter af tilgodehavende 
i boligorganisationen 114.995 86 121 

14 l. Øvrige renteindtægter 15.899 130.894 0 0 

203 Andre ordinære indtægter: 
7 2. Drift af fællesvaskeri 421.274 395 405 
7 3. Andel af fællesfaciliteters drift 410,005 206 421 

Renholdelse v. institution 29.979 38 40 
7 4. Drift af møde- og 

selskabslokaler 51.700 912.958 0 40 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 49.704.343 49.375 52.073 

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 

206 15 Korrektion vedr. tidligere år 32.470 0 0 

.. 

208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 32.470 0 0 

209 INDTÆGTER I ALT 49.736.813 49.375 52.073 

220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 49.736.813 49.375 52.073 
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BALANCE PR. 31.12.2006 

AFDELING 59 

Regnskab Regnskab 
2006 2005 

Konto Note (1.000 kr.) 

PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 24 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 12.345.847 8.858 
402 25 Fælleskonto (A-ordning) 187.835 221 
405 26 Tab ved lejeledighed og fraflytning 4.587 0 

406.9 HENLÆGGELSER I ALT 12.538.269 9.079 

407 27 Underskud 0 436 

407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 12.538.269 8.644 

LANGFRISTET GÆLD 

FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 

408 Oprindelig prioritetsgæld: 
1. Realkredit Danmark 68.949.810 76.303 
4. Landsbyggefonden 2.280.000 71.229.810 2.280 

409 Beboerindskud 4.933.142 4.933 
411 Afskrivningskonto for ejendommen 0 177.271 
412 Byggefondsindestående 301.576.105 116.952 

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.057 377.739 

413 Andre lån: 
28 1. Forbedringsarbejder m.v. 15.403.540 12.574 
29 2. Bygningsskader 146.229.614 161.633.154 149.167 

414 Andre beboerindskud: 
2. Forhøjet indskud ved 

genudlejning 642.568 500 
5. Deposita 323.959 966.527 319 

415 Driftsstøtte lån: 
1. Driftstabs lån 9.300.000 9.300 
4. Særstøttelån 1.752.000 11.052.000 1.752 

417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 551.390. 738 551.351 

KORTFRISTET GÆLD 

421 30 Skyldige omkostninger 2.503.783 2.678 
423 Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl.. vanne 230.034 327 
425 21 Uafsluttet antenneregnskab 250.365 83 
425 21 Afsluttet vanneregnskab 0 122 

426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 2.984.182 3.210 

430 PASSIVER I ALT 566.913.189 563.205 
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AFDELING 59 

115 6 Almindelig vedligeholdelse 

116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

120 6 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

BELØB i 1.000 KR. 

Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BYGNINGSDELSGRUPPE 2021 

115.2 Primære 48.617 66 95 

116.2 bygningsdele 185.990 435 564 3,669 9.441 9.441 40.182 

( 
115.3 Kompletterende 203.762 71 87 

116.3 bygningsdele 493.279 443 452 452 452 532 30.255 

115.4 Overflade- 229.508 0 70 

116.4 beklædninger 1.219.825 2.510 1.500 4.043 28.641 26.891 61.268 

115.5 VVS- 203.765 520 529 

116.5 anlæg 1.444.391 1.216 714 714 588 846 27.700 

115.6 El- 206.086 110 130 

116.6 anlæg 104.703 77 78 78 78 78 2.065 

115.7 Inventar og 538.512 355 397 

116.7 udstyr 960.371 745 917 708 708 760 62.830 

115.8 Øvrige dele 136.128 425 392 

116.8 og anlæg 1.053.636 1.031 1.918 3.672 5.352 4.822 14.243 

116.9 

115 Alm. vedligeholdelse i alt 1.566.378 1.547 1.700 

116 Plan!. vedligeholdelse i alt 5.462.195 6.457 6.143 13.336 45.260 43.370 238.543 

120 Budgetteret henlæggelse 8,950.000 8.950 9.200 9.200 9.200 9.200 101.200 

Overskud fra resultatopgørelse 0 0 0 0 0 0 0 

Anden kapitalanskaffelse 4.304 34.844 34.844 111.615 

LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEH. OG FORNYELSER 

Afgang/tilgang, netto 3.487.805 2.493 3,057 168 -1.216 674 -25.728 

401 Henlæggelser, Primo 8.858.042 12.346 15.403 15 .571 14.355 15.029 

401 Henlæggelser, Ultimo 12.345.847 15.403 15.571 14.355 15.029 -10.699 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2006 2006 2007 

Konto Note (1.000 kr.) (1 .000 kr.) 

119 8 Diverse udgifter 

Kontingent Boligselskabernes Landsforening 
incl. beboerblad 61.577 55 64 
Advokatomkostninger 18.379 0 0 
Diverse udgifter 19.947 29 0 
Sekretær 211.111 277 273 
Aktivitetsansatte 430.643 413 448 
Nævns- og øvrige fællesaktiviteter 11. 855 25 25 
Rådighedsbeløb - nævn/afd.best. 6.800 20 20 

( Kurser og konferencer 400 0 0 
Mødeudgifter 26.039 0 0 
Afdelings-/Beboerfester 60.270 75 75 
Afdelingsmøder 11.687 10 10 
Beboerblad 60.075 85 85 
Strædepenge 50.391 55 59 

* Udlån og værksted 50,007 60 60 
Klubber 10.353 2 12 

* Cafe driftsomkostninger 152.085 155 155 
Pensionistklub 10.000 10 10 

Diverse udgifter i alt 1.191.619 1.270 1.295 

Drift af udlån og værksted 

119.4 Udgifter udlån i alt 50.007 60 60 
203.3 Indtægter udlån i alt 51.279 0 51 

Drift af udlån og værksted i alt -1.272 60 9 

Drift af Cafe 

119.6 Udgifter Cafe i alt 152.085 155 155 
203.2 Indtægter Cafedrift 166.406 155 165 

Drift af møde- og selskabslokaler i alt -14.321 0 -10 

125 9 Ydelser på lån til forbedringsarbejder 

Afdrag (konto 303.1) 60.758 283 263 
Renter m.v. 92.479 0 0 

Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder 153.237 283 263 
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AFDELING 59 

301 16 Ejendommens anskaffelsessum 

Ejendommens anskaffelsessum 
Tilgang i året 
Anskaffelsessum i alt 

NOTER 

Regnskab 

2006 

378.270.772 
0 

378.270.772 

Albertslund kommune har tilbagekøbsret til ejendommen i år 2069 til kr.8.931.013. 

303.1 17 Forbedringsarbejder m.v. 

1. Bolignet 

Afholdte udgifter primo 12.574.607 
Afdrag i året 440.309 

Værdi ultimo 12,134.298 

2. Vaskeri 2004 

Afholdte udgifter primo 356.667 

Afskrivning i året 40.000 

Værdi ultimo 316.667 

3. Købmanden 

Afholdte udgifter primo 190.167 

Tilgang i årets løb 0 

Anskaffelsessum 190.167 

Afskrivning i året 21.300 

Værdi ultimo 168.867 

4. Affaldsøer 

Afholdte udgifter primo 3,639.345 

Afdrag i året 60.758 

Afskrivning i året 130.000 

Værdi ultimo 3.448.587 

5. Skimmelsvamp 

Afholdte udgifter primo 1,596.410 

Tilgang i årets løb 13.500 

Anskaffelsessum 1.609.910 
Afskrivning i året 160.000 
Årets overskud 415.242 

Samlet afdrag og afskrivninger 575.242 

Værdi ultimo 1.034.668 
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Regnskab 

2005 
(1.000 kr.) 

378.264 
7 

378.271 

13.000 
425 

12.575 

397 
40 

357 

134 
73 

207 
17 

190 

3.639 
0 
0 

3.639 

1.596 
0 

1.596 
0 
0 

0 

1.596 



NOTER 

AFDELING 59 
Regnskab Regnskab 

2006 2005 
Konto Note (1.000 kr.) 

305.1 19 Tilgodehavende leje incl.varme 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 181.630 33 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 181.630 33 

Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. 42.610 
anses for tabsgivende. 

305.4 20 Tilgodehavende fraflyttede boligtagere 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.013.258 866 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 1.013.258 866 

Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. 363.026 
anses for tabsgivende. 

305.5/ 21 Afsluttede forbrugsregnskaber 

425 Varmedebitorer 399.290 -122 

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt (konto 305/425) 399.290 -122 

Uafsluttede forbrugsregnskaber 
Antenneregnskab: 

Afholdte udgifter primo -82.878 111 
Udgifter i året: 
Driftsudgifter 73 .111 1.722 
Ydelse i året 1.006.149 1.016 
Administrationsbidrag - antenne 32.378 22 
Beboernes indbetaling -1.279.125 -167.487 -2.953 

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt (konto 425) -250.365 -83 

305.6 22 Andre debitorer 

Øvrige tilgodehavender 688.668 69 
Diverse mellemværende 21.300 21 
Diverse forbedringsleje 0 
Diverse fakturaer 7.000 390 

Andre debitorer i alt 716.968 482 
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NOTER 

AFDELING 59 
Regnskab Regnskab 

2006 2005 
Konto Note (1.000 kr.) 

413.1 28 Forbedringsarbejder 

Lån vedr. affaldsøer, RD 3.269.242 0 
Lån vedr. IT-projekt, RD 12.134.298 12.574 

Forbedringsarbejder i alt 15.403.540 12.574 

413.2 29 Bygningsskader 
Lån vedr. tagrenovering 1980, RD 19.576.907 21.236 
Lån vedr. tagrenovering 1980, Landsbyggefonden 6,083.985 6.084 

( Lån vedr. tagrenovering 1997, etape 1 - RD 59.518.533 60.138 
Lån vedr. tagrenovering 1997, etape 2 - RD 43.383.904 43.848 
Lån vedr. varmerenovering 1998, RD 16.838.243 17.018 
Lån vedr. varmerenovering 1998, RD 828.042 843 

Bygningsskader i alt 146.229.614 149.167 

421 30 Skyldige omkostninger 

Kreditorer 493.673 336 
Afsatte rekvisitioner 325.897 0 
Diverse varme, boligsikring og el 877.200 1.284 
Skyldige omkostninger 67.284 251 

Feriepengeforpligtelse 602.676 603 
Kreditorer v. årsafslutning, byggesager 0 86 
Skyldige omkostninger, byggesag 137.053 119 

Skyldige omkostninger i alt 2.503.783 2.678 
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BOLIGORGANISA TION: 

AFDELING 59 

GENERELT 

50 

Kommentarer til regnskab 
for perioden 01.01.2006 - 31.12.2006 

Afdeling 59 - Galgebakken 

Regnskabet udviser et overskud i året på kr. 740.800. 

Overskuddet anvendes til følgende: 
- Dækning af tidligere underskud kr. 325.500 

Regnskabskommentarer 2006 

- Ekstraordinær afskrivning på forbedringsarbejdet skimmelsvamp kr. 415.300 

De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte i 2006 fremgår af nedenstående oversigt; 

Færre udgifter/ flere indtægter 
- Besparelse på vandafgifter på kr. 249.600 (konto 107) 
- Besparelse på renovation på kr. 350.600 (konto I 09) 
- Besparelse på forsikringer på kr. 27.400 (konto 110) 
- Besparelse på el og varme til fællesarealer på kr. 153 .400 (konto 111.1) 
- Besparelse på administrationsbidrag på kr. 56.600 (konto 112.1) 
- Besparelse på renholdelse på kr. 247.700 (konto 114) 
- Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse på kr. 994.900 (konto 116) 
- Besparelse på diverse udgifter på kr. 78.800 (konto 119) 
- Besparelse på ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 129.800 (konto 125) 
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 10.600 (konto 201) 
- Flere indtægter vedrørende renten på kr. 45.300 (konto 202) 
- Flere indtægter vedrørende drift affællesvaskeri på kr. 26.300 (konto 203.2) 
- Flere indtægter vedrørende drift af fællesfaciliteter på kr. 196.000 (konto 203.3) 
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 32.500 (konto 204-207) 

. Flere udgifter/ færre indtægter: 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 19 .400 (konto 115) 
- Merudgift på drift af fællesvaskeri på kr. 325.000 (konto 118.1) 
- Merudgift på fællesfaciliteters drift på kr. 288.800 (konto 118.2) 
- Merudgift på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 112.800 (konto 118.3) 
- Merudgift på afskrivning vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 130.000 (konto 126) 
- Merudgift på ydelser vedr. lån til bygningsskader på kr. 24.400 (konto 127) 

Til afvigelserne kan føjes følgende kommentarer; 



BOLIGORGANISATION: 50 

AFDELING 59 Regnskabskommentarer 2006 

Konto 114 - Renholdelse 
Afdelingens samlede udgifter til renholdelse udgør kr. 4.619.052, hvilket er en besparelse på kr. 247.684 i 
forhold til budgettet. 
Bespareksen fremkommer ved, at der ikke har været fuld bemanding hele året. 

Konto 115 - Almindelig vedligeholdelse 
Afdelingens samlede udgifter til almindelig vedligeholdelse udgør kr. 1.566.378, hvilket er en merudgift 
på kr. 19.378 i forhold til budgettet. 
Samlet set en lille overskridelse. 

Konto 115.2 - Primære bygningsdele 
Afdelingens udgifter til primære bygningsdele udgør kr. 48.617, hvilket er en besparelse på kr. 17.383 i 
forhold til budgettet. 
Udskiftning af facadeplader, udgiften afholdt på konto 116. 

Konto 115.3 - Kompletterende bygningsdele 
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 203.762, hvilket er en merudgift på kr. 
132.762 i forhold til budgettet. 
Merudgifter til reparationer på døre og vinduer. 

Konto 115.4 - Overfladebehandling 
Afdelingens udgifter til overfladebehandling udgør kr. 229.508, hvilket er en merudgift på kr. 229.508 i 
forhold til budgettet. 
Større udgifter til indvendig istandsættelse ifb. med flytteboliger, ikke budgetteret. 

Konto 115.5 - VVS-anlæg 
Afdelingens udgifter til VVS-anlæg udgør kr. 203.765, hvilket er en besparelse på kr. 316.235 i forhold 
til budgettet. 
Udgifter til udskiftning af tæret rør og rørgennemføringer afholdt på konto 116. 

Konto 115.6 - El-anlæg 
Afdelingens udgifter til el-anlæg udgør kr. 206.086, hvilket er en merudgift på kr. 96.086 i forhold til 
budgettet. 
Merudgifter til stikontakter i boliger samt skader på parklamper. 

Konto 115.7 - Inventar og udstyr 
Afdelingens udgifter til inventar og udstyr udgør kr. 538.512, hvilket er en merudgift på kr. 183.512 i 
forhold til budgettet. 
Merudgift primært til udskiftning af nedslidte køkkenbordsplader. 

Konto 115.8 - Øvrige bygningsdele 
Afdelingens udgifter til øvrige bygningsdele udgør kr. 136.128, hvilket er en besparelse på kr. 288.872 i 
forhold til budgettet. 
Besparelsen fremkommer ved udskiftninger af hegn og reparationer udhustage, afholdt på konto 116. 
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BOLIGORGANISATION: 50 

AFDELING59 Regnskabskommentarer 2006 

Konto 118.1 - Drift af fællesvaskeri 
Afdelingens samlede udgifter til drift af fællesvaskeri udgør kr. 532.908, hvilket er en merudgift på kr. 
324.908 i forhold til budgettet. 
Vandafgift og elforbrug for vaskeriet vises særskilt på konto 118 .1. Dette var der ikke taget højde for i 
budget 2006.Modsvares af besparelse på konto 117 og 111 Dette er rettet til i budget 2007. 

Konto 118.2 - Andel i fællesfaciliteternes drift 
Afdelingens samlede udgifter til fællesfaciliteternes drift udgør kr. 288.756, hvilket er en merudgift på kr. 
288.756 i forhold til budgettet. 
Der er ændret i regnskabsproceduren vedrørende trinetter i 2006, hvor udgiften vedrørende trinetter vises 
på konto 118.2 og indtægten vises på konto 203.3. Dette forhold er der taget hensyn til i budget 2007. 

Konto 118.3 - Drift af møde- og selskabslokaler 
Afdelingens samlede udgifter til møde- og selskabslokaler udgør kr. 357.722, hvilket er en merudgift på 
kr. 112.722 i forhold til budgettet. 
Vandafgift og elforbrug for beboerhuset vises særskilt på konto 118 .3. Modsvares af besparelse på konto 
117 og 111. Dette var der ikke taget højde for i budget 2006. Dette er rettet til i budget 2007. 

Konto 119 - Diverse udgifter 
Afdelingens samlede udgifter til diverse udgifter udgør kr. 1.191.619, hvilket er en besparelse på kr. 
78.728 i forhold til budgettet. 

Konto 119 - Advokatomkostninger 
Afdelingens udgifter til advokatomkostninger udgør kr. 18.379, hvilket er en merudgift på kr. 18.379 i 
forhold til budgettet. 
Udgiften vedrører afslutningen på menighedsrådssagen. 

Konto 119 - Diverse udgifter 
Afdelingens udgifter til diverse udgifter udgør kr. 19.947, hvilket er en besparelse på kr. 9.053 i forhold 
til budgettet. 
Vedrører diverse udgifter nævn (tidligere konto 119.399) 

Konto 119.1 - Sekretær 
Afdelingens udgifter til sekretær udgør kr. 211.111, hvilket er en besparelse på kr. 65.481 i forhold til 
budgettet. 
Længere varende sygdom, sygedagpenge fra kommunen. 

Konto 119.1 - Aktivitetsansatte 
Afdelingens udgifter til aktivitetsansatte udgør kr. 430.643, hvilket er en merudgift på kr. 17.741 i forhold 
til budgettet. 
Indeholder også udgifter til hjælp i beboerhuset. Har været større aktivitet end forventet på 
budgetteringstidspunktet. 

Konto 119.2 - Nævns- og øvrige fællesaktiviteter 
Afdelingens udgifter til nævns- og øvrige fællesaktiviteter udgør kr. 11.855, hvilket er en besparelse på 
kr. 13.145 i forhold til budgettet. 
Dækker kontorartikler og IT på nævnskontoret. 

5 



( 

. BOLIGORGANISATION: 50 

AFDELING 59 Regnskabskommentarer 2006 

Konto 120 - Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse 
Der henvises til regnskabets note - konto 401 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. Forbruget 
på langtidsplanen er vist på konto 116. Det fremtidige forbrug er specificeret på afdelingens langtidsplan. 

Konto 121 - Henlæggelse til fællesfondsarbejde (A-ordning) 
Der henvises til regnskabets note - konto 402 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. 
Udgifterne til fællesfondsarbejde er vist på konto 117 .1 i regnskabet. 

Konto 122.1 - Henlæggelse til fællesfondsarbejde (B-ordning) 
Der henvises til regnskabets note - konto 403 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. 
Udgifterne til fællesfondsarbejde er vist på konto 117.3 i regnskabet. 

Konto 122.2 - Henlæggelse til indvendig vedligeholdelse 
Der henvises til regnskabets note - konto 404 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. 
Udgifterne til indvendig vedligeholdelse er vist på konto 117 .6 i regnskabet. 

Konto 123 - Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning 
Der henvises til regnskabets note - konto 405 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. 
Udgifterne til tab ved lejeledighed og fraflytning er vist på konto 129.1 og 130.1 i regnskabet. 

Konto 125 - Ydelser på lån til forbedringsarbejder 
De samlede ydelser på lån til forbedringsarbejder udgør kr. 153.237, hvilket er en besparelse på kr. 
129.763 i forhold til budgettet. 
Besparelsen skyldes, at afskrivning vedrørende affaldsøer foregår på konto 126. 

Konto 126 - Afskrivninger på lån af egne midler til forbedringsarbejder 
De samlede afskrivninger på lån til forbedringsarbejder udgør kr. 351.300, hvilket er en merudgift på kr. 
130.000 i forhold til budgettet. 
Merudgiften skyldes, at afskrivning vedrørende affaldsøer er budgetlagt på konto 125, hvor der som 
naturlig følge er en besparelse på samme beløb. 

Konto 127 - Ydelser på lån til byggeskader 
De samlede ydelser på lån til byggeskader udgør kr. 7.771.490, hvilket er en merudgift på kr. 24.335 i 
forhold til budgettet. 
Indekseringen har været en anelse højere end forventet ved budgetteringstidspunktet. 
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BOLIGORGANISA TION: 50 

AFDELING 59 Regnskabskommentarer 2006 

INDTÆGTER 

Konto 201 - Lejeindtægter 
Lejeindtægten i året udgør kr. 48,660.491, hvilket er en merindtægt på kr. 10.592. 
Merindtægten skyldes højere indtægt fra m2

, der er overgået fra supplementsrum til boligareal, samt at der 
har været en lejeforhøjelse vedrørende erhverv, der ikke er taget højde for i budgetgrundlaget. 

Konto 202 - Renteindtægter 
Renteindtægten i året udgør kr. 130.894, hvilket er en merindtægt på kr. 45.264. 
Merindtægten skyldes højere mellemregningskonto end budgetteret, samt flere renter vedrørende 
frivillige forlig med fraflyttere. 

Konto 203 - Andre ordinære indtægter 

2. Drift af fællesvaskeri 
Drift affællesvaskeri udgør kr. 421.274, hvilket er en merindtægt på kr. 26.274. 
Kr. 26.275 vedrører størrer indtægt vedrørende vaskeriet. 

3. Andel af fællesfaciliteters drift 
Drift affællesfaciliteter udgør kr. 439.984, hvilket er en merindtægt på kr. 195.984. 
Kr. 30.000 er tilskud fra Albertslunds kommune for vedligehold af arealer. 
Kr. 51.000 vedrører indtægt fra udlånsaktiviteten. Kr. 166.405 vedrører driftsresultat for Pubben. 
I budget 2007 er der taget højde for budgetposterne vedrørende 203 .2 og 203 .3. 

Trinetternes andel udgør kr. 192.320. Der var budgetteret med kr.193.000. 

Konto 206 - Korrektioner vedrørende tidligere år 
Korrektioner vedrørende tidligere år udgør kr. 32.470. 
Skyldes korrektioner vedrørende diverse rekvisitioner. 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken - H- Galgebakken Øster 1-2 

TLF. 43 64 15 02 

Materiale til:. 

Regnskabs-beboermøde 
og valg til beboernævnet m.m. 

Onsdag den 25. april 2007 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) Referater fra første budgetbeboermøde 25. sept. 2006 (se 
GB Posten nr. 314) og ekstra budgetbeboermøde 6. nov. 2006 (se GB Posten nr. 317) 

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

7) Godkendelse af nævnets beretning (side 25-27) 

8) Orientering om institutionssalg 
Ved BO-VESTs økonomidirektør Teit Svanholm 

9) Godkendelse af regnskab 2006 (side 2-23) 
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2006 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og nævnspengene. 
c) Afstemning om regnskab 2006 

10) Valg af medlemmer til beboernævnet (side 28) 
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand. 
b) Valg til beboernævnet. 
c) Valg af suppleanter til beboernævnet 

11) Valg af intern revisor 

12) Valgt til Albertslund kommunes brugergruppe 

13) Behandling af indkomne forslag 
a) Forslag om huslejestigningen i budget 2008 (side 24) 

14) Forslag om nedsættelse af boligpolitisk udvalg på Galgebakken (side 22 n.) 

15) Orientering om elektroniske afstemninger på Galgebakken 

16) V As kommende generalforsamling den 30. maj 2007 

17) Eventuelt 

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

(Materialet er husstandsomdelt onsdag den 18. april) 
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2006 ~ 31.12.2006 

AFDELING: 59 

BOLIGORGANISATION: 165 

Antal 

rum 
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Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, med undtagelse af det i ovennævnte forbehold anførte, at årsregnskabet giver et 
retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 31. december 2006 samt af 
resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2006 i overensstemmelse 
med driftbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. 

København, den 21. marts 2007 
Deloitte 
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 

Rene Hattens 
( 'tatsautoriseret revisor 

ÅRSREGNSKAB 01.01.2006 - 31.12.2006 

Administrationens påtegning 

Afdelingens årsregnskab fremlægges henned 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. 31.12.2006 nedbragt 
til henholdsvis kr. 187.835 og kr. 4.587, hvilket er utilstrækkeligt. Henlæggelserne bør bygges op således, at 
henlæggelser til istandsættelse svarer til ca. et års forbrug, og henlæggelser til imødegåelse af tab ved,~jeledighed 
og fraflytning svarer til 80% af udestående. Dette forhold er der rettet op på i forbindelse med budget 2007, hvor 
~enlæggelsen er forøget. 

Af den senest udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplan fremgår det, at afdelingen har vedligeholdelses- og 
forbedringsarbejder for 374,8 mio. kr. i perioden 2007-2022. Af disse arbejder påregnes 147,2 mio. kr. finansieres 
af afdelingens henlæggelser, og 185,6 mio. kr. ved optagelse af lån som led i en helhedsorienteret løsning med 
Landsbyggefondens deltagelse. 

Albertslund, den 21. marts 2007 
BO-VEST 

Teit Svanholm 
Økonomidirektør 

Pia Keis 
Økonomimedarbejder 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2006 - 31.12.2006 

AFDELING59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2006 2006 2007 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

ORDINÆRE UDGIF'fER 

HENLÆGGELSER 

120 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelse (konto 401) pr. m2 kr 147 8.950.000 8.950 9.200 

121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 
1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2 kr . 8 500.000 500 800 

123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 
( (konto 405) pr. m2 kr 5 300.000 300 700 

124.8 Henlæggelser i alt 9.750.000 9.750 10.700 

124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIF'fER 40.S90.962 41.013 43.210 

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 

125 9 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 153.237 283 263 
126 10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 351.300 221 442 
127 11 Ydelse vedr. realkreditlån til 

bygningsskader 7.771.490 7.747 7.842 

129 Tab ved lejeledighed m.v.: 
1. Tab ved lejeledighed m.v. 26.222 0 15 
2. Dækket af henlæggelser 

(konto 405) -26.222 0 0 -15 

130 Tab ved fraflytninger: 
1. Tab ved fraflytninger 269.190 250 400 
2. Dækket af henlæggelser 

(konto 405) -269.190 0 -250 -400 

131 Andre renter 701 0 0 

133 Afvikling af 
1. Underskud fra tidligere år 

(konto 407) 109.986 110 316 

134 12 Korrektion vedr. tidligere år 18.363 0 0 

137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFfER I ALT 8.405.077 8.361 8.863 

139 UDGIFTERIALT 48.996.039 49.375 52.073 

140 Årets overskud, der anvendes til: 
1. Afvikling af opsamlet underskud 325.532 
1. Afvikling af egenfinansiering 

(konto 303) 415.242 
740.774 

1S0 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 49.736.813 49.375 52.073 

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgakken 25. april 2007 Side 7 af 28 



BALANCE PR. 31.12.2006 

AFDELING59 

Regnskab Regnskab 
2006 2005 

Konto Note (1,000 kr.) 

AKTIVER 

ANLÆGSAKTIVER 

301 16 Ejendommens anskaffelsessum 378.270.772 378.271 
1. Kontant ejendomsværdi pr. 

1/10 2006 605.000.000 
2. Heraf grundværdi 3 80 .407.l 00 

302.9 Anskaffelsessum inkl.. indeksregulering 378.270.772 378.271 

( 303 Forbedringsarbejder: 

17 I. Forbedringsarbejder m.v. 18.502.613 19.174 
18 2. Bygningsskaderenovering m.v. 146.229.614 164.732.227 149.167 

304 Andre anlægsaktiver 

I. Driftstabs lån 9.300.000 9.300 
5. Andre driftsstøttelån 1.752.000 11.052.000 1.752 

304.9 ANLÆGSAKTIVER I ALT 554.054.999 557.664 

OMSÆTNINGSAKTIVER 

305 Tilgodehavender: 
19 I. Leje inkl.. varme 181.630 33 
20 4. Fraflytninger 1.013.258 866 
21 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 399.290 0 
22 6. Andre debitorer 716.968 482 
23 7. Forudbetalte udgifter 424.708 127 

8. Prioritetsydelser 0 2.735.854 256 

307 Likvide beholdninger: 

1. Kassebeholdning/rådighedsbeløb 108.144 97 
3. Tilgodehavende hos 

boligorganisationen 10.014.192 10.122.336 3.679 

309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 12.858.190 5.541 

310 AKTIVER I ALT 566.913.189 563.205 

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgakken 25. april 2007 Side 9 af 28 
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NOTER AFDELING59 

AFDELING59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget Konto Note 

~ 
2006 2006 2007 

Konto ~ (1.000 kr.) (l.OOOkr.) 

~ 

115 6 Almindelig vedligeholdelse 

116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 
'""l 105 l Nettoka_pitaludgifter E· 120 6 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

~ Prioritering ved nominallån: ..... 101.l Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 7.353.217 10.096 10.074 ~· ~ 101.2 Prioritetsrenter (inkl .• reservefondsbidrag m.v.) 2.742.850 0 0 
~ 

OQ 101.2 Afsat skyldige ej forfåldne prioritetsydelser 255.893 256 0 

;::s 105.l Ydelser vedr. afviklede prioriteter til dispositionsfond 713.469 713 841 
V, Ydelser vedr. afviklede prioriteter til Landsbyggefonden 713.469 713 841 

~ 

BELØB i 1.000 KR. 

Regnskab Budget Budget Budget Budget Budget Budget 

2006 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

BYGNINGSDELSGRUPPE 2021 

115.2 Primære 48.617 66 95 
c::,- 105.9 Nettokapitaludgifter i ah 11.778.898 11.779 11.757 
V, 

ll6.2 bviminl'sdele 185.990 435 564 3.669 9.441 9.441 40.182 
c::,-
('I) 
c::,- 109 2 Renovation 
a 
('I) 
'""l Renovation 957.323 1.325 1.671 
~ Containere 56.702 0 10 
~ Anden renovation 36.602 0 40 
~ Genbrugsordning 0 80 48 
~ Containere, bortkørsel af affilld 3.827 0 0 
~o 

115.3 Kompletterende 203.762 71 87 

ll6.3 le 493.279 443 452 452 452 532 30.255 

ll5.4 Overflade- 229.508 0 70 

116.4 beklædninl!.er 1.219.825 2.510 1.500 4.043 28.641 26.891 61.268 

115.5 VVS- 203.765 520 529 

116.5 anlæg 1.444.391 1.216 714 714 588 846 27.700 

115.6 El- 206.086 110 130 

~ Renovation i alt 1.054.454 1.405 1.770 

~ 
110 3 Forsikringer ~ 

116.6 anlæe 104.703 77 78 · 78 78 78 2.065 

115.7 Inventar og 538.512 355 397 

116.7 udstyr 960.371 745 917 708 708 760 62.830 

~ Bygniogsforsikring 429.477 455 423 ('I) 
;::s Motorkøretøjsforsikring 6.102 6 6 

115.8 Øvrigedele 136.128 425 392 

116.8 01!.aniæl!. 1.053.636 1.031 1.918 3.672 5.352 4.822 14.243 

tv Falckabonnement 13.641 14 14 
;-'l Erhvervsforsikring 24.125 45 25 ll6.9 

'6 Andre forsikringer 19.599 0 39 115 Alm. vedligeholdelse i alt 1.566.378 1.547 1.700 
'""l ~· Forsikringer i ah 492.944 520 507 ~ tv 

ll6 Planl. vedlil!.eholdelse i ah 5.462.195 6.457 6.143 13.336 45.260 43.370 238.543 

120 Budl!.etteret henlæe:e:else 8.950.000 8.950 9.200 9.200 9.200 9.200 101.200 
a 

112.1 4 Bimg til l1!!1igo[8i!!lisationen a Overskud fta resuJtatoni,øreJse 0 0 0 0 0 0 0 

'-l 
Antal enheder 693 

Anden kapitalanskaffelse 4.304 34.844 34.844 111.615 

Kr. pr. enhed 2.695 
Administrationsbidrag til boligorganisationen 1.867.635 1.881 1.972 
Varmeregnskabshonorar 0 43 0 LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEH. OG FORNYELSER 

C/). ..... 1.867.635 1.924 1.972 g-
114 5 Renholdelse 

i--

IAftrane:/tilø•nø, netto 3.487.805 2.493 3.057 168 -1.216 674 -25.728 
401 Henlæeeelser, Primo 8.858.042 12.346 15.403 15.571 14.355 15.029 

i--
Driftpersonale: 

~ 
>-+, Driftpersonalcløn inkl .. afløsning m.v. 4.043.619 4.406 4.311 

401 HenJæn-lser, Ultimo 12.345.847 15.403 15.571 14.355 15.029 -10.699 

N Regulering af feriepengeforpligtelse 0 69 44 
00 Snerydning og skadedyrsbekæmpelse 115.240 76 100 

Ejendomskontor 460.193 316 492 

Renholdelse i alt 4.619.052 4.867 4.947 
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,~ 

NOTER NOTER 

AFDELING59 AFDELING59 
Resultat- Regnskab Regnskab 

opgørelse Budget Budget 2006 2005 
2006 2006 2007 Konto Note 

~ 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) -- (1.000 kr.) 

301 16 Ejendommens anskaffelsessum 

~ 
'i 126 10 Afskrivning p! forbedrin~ejder m.v. 

Ejendommens anskaffelsessum 378.270.772 378.264 

E;· Tilgang i året 0 7 -(':, Forbedringsarbejder/ anlægsaktiver (konto 303.1) 351.300 221 442 Anskaffelsessum i alt 378.270.772 378.271 

;::-_ - Albertslund kommune har tilbagekøbsret til ejendommen i år 2069 til kr. 8.931.013. 

~ 
Afskrivning pi forbedringsarbejder i alt 351.300 221 442 

0-0 303.1 17 Forbedrin~ejderm.v. 
;::: 127 li Ydelser på realkreditlån til bygningsskader 

"'° fS" 
I. Bolignet 

c::;-, Afdrag (konto 303.2) 5.593.215 7.747 7.842 
Afholdte udgifter primo 

"'° 
Renter m.v. 4.335.586 0 0 

12.574.607 13.000 

c::;-, Offentlige tilskud -2.157.311 0 0 
Afdrag i året 440.309 425 

(':, 
c::;-, Værdi ultimo 12.134.298 12.575 
0 
(':, Nettoydelse på lån til bygningsskader 7.771.490 7.747 7.842 

~ 134 12 Korrektion vedr. tidligere år 
2. Vaskeri 2004 

~ 

~ 
Afholdte udgifter primo 356.667 397 

"t;j 
Korrektion vedr. rekvisitioner og varmeregnskab 18.363 0 0 Afskrivning i året 40.000 40 

l::lo Værdi ultimo 316.667 357 

~ 
Korrektion vedr. tidligere år i alt 18.363 0 0 

3. Købmanden 
~ 
I::) 202 13 Renter Afholdte udgifter primo 190.167 134 

~ Tilgang i årets løb 0 73 
(':, Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med I % som budgetteret. ;::: 

Ga::Jd til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto + I%. 
Anskaffelsessum 190.167 207 

N Afskrivning i året 21.300 17 

~ Va::rdi ultimo 168.867 190 

.§ 202.1 14 Øvrige renteindta::~r 
'i ~· 4. Aflåldsøer - Øvrige renteindtægter 445 0 0 
N Renter, fraflyttere- fiiv.forllig 15.454 0 0 Afholdte udgifter primo a 3.639.345 3.639 

a Afdrag i året 60.758 0 
'-l Øvrige renteindtægter i alt 15.899 0 0 Afskrivning i året 130.000 0 

Va::rdi ultimo 3.448.587 3.639 

206 IS Korrektion vedr. tidligere år 
5. Skimmelsvamp 

Cl'.! ...... Korrektion vedr. rekvisitioner 7.936 0 0 Afholdte udgifter primo 
0.. Tidligere afskrevne fraflyttere 24.534 0 0 

1.596.410 1.596 
(D Tilgang i årets løb 13.500 0 
........ 
v) Korrektion vedr. tidligere år i ah 32.470 0 0 Anskaffelsessum 1.609.910 1.596 

p:, Afskrivning i året 160.000 0 

"'"" Årets overskud 415.242 0 
N 
00 Samlet afdrag og afskrivninger 575.242 0 

Værdi ultimo 1.034.668 1.596 
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NOTER NOTER 

AFDELINGS9 AFDELING59 
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 

2006 2005 2006 2005 
Koato Note (l.000 kr.) Koato ~ (l.000 kr.) 

~ 
305.7 23 Forudbetalte udgifter ~ 413.l 28 Forbedringsarbejder 

"I Forudbetalte udgifter renovation og vand 371.204 64 Lån vedr. affaldsøer, RD 3269242 0 E;· 
~ Forudbetalt vanne 47.054 0 Lån vedr. IT-projekt, RD 12.134298 12.574 
(I) 

Lagerbeholdning 6.450 63 
:::t. Forbedringsarbejder i alt 15.403.540 12.574 ~ 
~ Forudbetalte udgifter i alt 424.708 127 

OC) 
;::: 413.2 29 Bygningsskader r;,, 

~ 481 24 flan!!g! og 11eriodisk v~ligeholdelse og fom~ Lån vedr. tagreni>vering 1980, RD 19.576.907 21.236 

c:;-< Saldoprimo 8.858.042 7.549 Lån vedr. tagrcnovering 1980, Landsbyggefonden 6.083.985 6.084 
r;,, Lån vedr. tagrcnovering 1997, etape l - RD 59.518.533 60.138 c:;-< Forbrugt i regnskabsåret -5.462.195 -7.041 
(I) Årets henlæggelse (konto 120) 8.950.000 8.350 Lån vedr. tagrenovering 1997, etape 2 - RD 43.383.904 43.848 
c:;-< 
C) Lån vedr. vannerenovcring 1998, RD 16.838243 17.018 
(I) Saldo ultimo 12.345.847 8.858 Lån vedr. varmerenovering 1998, RD 828.042 843 

~ Bygningsskader i alt 146229.614 149.167 ~ 402 25 Istandsættelse ved fraflytning CA-ordning) 
~ 
~ 

Saldoprimo 221.099 316 

~o Forbrugt i regnskabsåret -533264 -594 421 30 Skyldige omkostninger 

~ 
Årets henlæggelse (konto 121) 500.000 500 

Kreditorer 493.673 336 

~ Saldo ultimo 187.835 221 Afsatte rekvisitioner 325.897 0 
OC) 
~ 

Diverse vanne, boligsikring og el 877200 1284 

~ Skyldige omkostninger 67.284 251 

(I) 405 26 Tab ved lejeledighed og ftaflytnjng 
Feriepengeforpligtelse 602.676 603 

;::: Kreditorerv. årsafslutning, byggesager 0 86 
tv Saldoprimo 0 327 Skyldige omkostninger, byggesag 137.053 119 
:-11 Forbrugt i regnskabsåret (konto 1292) -26.222 0 

{; Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2) -269.190 -452 Skyldige omkostninger i alt 2.503.783 2.678 

"I Årets henlæggelse (konto 123) 300.000 125 ~-~ tv Saldo ultimo 4.587 0 
a a 
'-l 

407 27 Underskud 

Saldoprimo 435.518 338 
Budgetmæssig afvikling 109.986 45 

Cl) Årets underskud (konto 210) 0 143 ..... Årets overskud (konto 140) -325.532 0 p_. 
~ 

..... Underskud i alt 0 436 
Ul 

~ 
N 
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BOLIGORGANISATION: 50 

AFDELING59 Regnskabskommentarer 2006 

UDGIFI'ER 

Konto 101 - 105 - Nettokapitaludgifter 
Afdelingens ydelser vedrørende nettokapitaludgifter og afviklede prioriteter udgør kr. 11.778.898, hvilket 
er en besparelse på kr. 9 i forhold til budgettet. 

Konto 106 - Ejendomsskat 
På afdelingens ejendomsskattebillet for 2006 er udgiften til ejendomsskat fastsat til kr. 3 .646.531, hvilket 
er en merudgift på kr. 0 i forhold til budgettet. 
Det er politisk besluttet at sætte en begrænsning på stigning af ejendomsskatten. Denne udgør en 
procentdel af grundværdien pr. 2003. 

Konto 107 - Vandafgift 
Vandafgiften indeholder udgifter til afdelingens vandforbrug inkl. grønne afgifter, vandaflednings
afgifter og målerafgifter. 
Afdelingens udgifter til vand udgør kr. 2.702.600, hvilket er en besparelse på kr. 249.548 i forhold til 
budgettet. 
I forbindelse med drift af fællesvaskeri og beboerhus er det besluttet :fremover at specificerer vand-og 
elforbrug på konto 118. Dette vil der blive taget hensyn til i fremtidige budgetter. 

Konto 109- Renovation 
Afdelingens udgifter til renovation udgør kr. 1.054.454, hvilket er en besparelse på kr. 350.600 i forhold 
til budgettet. 
Der har været budgetteret for højt, mængden afrenovation vejes ved tømninger. 

Konto 111.1 - El og varme til fællesarealer 
El- og varmeudgiften vedrører forbrug i vaskeriet, kældreopgange, trappeopgange og varmecentral i 
afdelingen. 
Afdelingens udgifter til el og varme til fællesarealer udgør kr. 417 .634, hvilket er en besparelse på kr. 
153.306 i forhold til budgettet. 
I forbindelse med drift af fællesvaskeri og beboerhus er det besluttet :fremover at specificerer vand-og 
elforbrug på konto 118. Dette vil der blive taget hensyn til i fremtidige budgetter. 

Konto 111.3 - Målerpasning m.v. 
Målerpasning udgør udgifter til energitilsyn, honorar til aflæsning af målere samt udarbejdelse af varme
og vandregnskaber. 
Afdelingens udgifter til el og varme til fællesarealer udgør kr. 187.310, hvilket er en besparelse på kr. 
3.240 i forhold til budgettet. 

Konto 112.1 - Bidrag til boligorganisationen 
Det samlede administrationsbidrag udgør 2.695 kr. pr. lejemålsenhed til Vridsløselille 
Andelsboligforening samt et bidrag til dispositionsfonden på 197 kr. pr. lejemålsenhed. Bidraget til VA 
fastsættes på generalforsamlingen i maj måned. 
Dertil er der budgetteret med 62 kr. pr. lejemålsenhed til udarbejdelse af varmeregnskab. 
Afdelingens bidrag til boligorganisationen udgør kr. 1.867.635, hvilket er en besparelse på kr. 56.~65 i 
forhold til budgettet. 
Besparelsen skyldes, at efter påbud fra Albertslund kommune, opkræver administrationen ikke længere 
varme- og vandregnskabshonorarer direkte i afdelingerne. 
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AFDELING59 Regnskabskommentarer 2006 

Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 
Afdelingens samlede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør kr. 5.462.195, 
hvilket er en besparelse på kr. 994.805 i forhold til budgettet. 
Besparelsen skyldes, tagbelægning bedre tilstand end forventet, udskudt til 2007. 

Konto 116.2 - Primære bygningsdele 
Afdelingens udgifter til primære bygningsdele udgør kr. 185.990, hvilket er en besparelse på kr. 249.010 i 
forhold til budgettet. 
Besparelsen skyldtes primært mindre udgift til skimmelsvamp end forventet. 

Konto 116.3 - Kompletterende bygningsdele 
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 493.279, hvilket er en merudgift på kr. 
50.279 i forhold til budgettet. 
Merudgift til udskiftning af dele på døre og vinduer. 

Konto 116.4 - Overfladebeklædning 
Afdelingens udgifter til overfladebeklædning udgør kr. 1.219.825, hvilket er en besparelse på kr. 
1.290.175 i forhold til budgettet. 
Der er besparelser på udvendig maling af døre og vinduer, indervægge ifb. med istandsættelser, vægge i 
badeværelser, gulvslibning, slibning af indvendigetrapper samt tagbelægning på D-huse. 

Konto 116.5 - VVS-anlæg 
Afdelingens udgifter til VVS-anlæg udgør kr. 1.444.391, hvilket er en merudgift på kr. 228.391 i forhold 
til budgettet. 
Merudgiften skyldtes, større udskiftninger på røranlæg, blandingsbatterier. 

Konto 116.6 - EL-anlæg 
Afdelingens udgifter til El-anlæg udgør kr. 104.703, hvilket er en merudgift på kr. 27.703 i forhold til 
budgettet. 
Større udgifter til udskiftning og reparation af parkbelysning 

Konto 116.7 - Inventar og udstyr 
Afdelingens udgifter til inventar og udstyr udgør kr. 960.371, hvilket er en merudgift på kr. 215.371 i 
forhold til budgettet. 
Større udgifter til udskiftning afkøleskabe, komfurer. 

Konto 116.8 - Øvrige dele og anlæg 
Afdelingens udgifter til øvrige dele og anlæg udgør kr. 1.053.636, hvilket er en merudgift på kr. 22.636 i 
forhold til budgett~t. 
Merudgifter på udskiftninger af hegn og reparation af udhustage 

Konto 117.1 - Fællesfondsarbejde A-ordning 
Afdelingens samlede udgifter til fællesfondsarbejder udgør kr. 533.264, hvilket er en merudgift på kr. 
33.264 i forhold til budgettet. 
Fraflytninger med 100 % dækning af normalistandsættelse. 
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Konto 119.3 - Rådighedsbeløb - nævn/afd.best. 
Afdelingens udgifter til rådighedsbeløb - nævns/afd.best. udgør kr. 6.800, hvilket er en besparelse på kr. 
13.200 i forhold til budgettet. 
Udgiften dækker foreningsmødet. 

Konto 119.3 - Kurser og konferencer 
Afdelingens udgifter til kurser og konferencer udgør kr. 400, hvilket er en merudgift på kr. 400 i forhold 
til budgettet. 

Konto 119.3 - Mødeudgifter 
Afdelingens udgifter til mødeudgifter m.v. udgør kr. 26.039, hvilket er en merudgift på kr. 26.039 i 
forhold til budgettet. 
Dækker nævnets mødeudgifter. 

Konto 119.4 - Afdelings-/beboerfester 
Afdelingens udgifter til afdelings-/beboerfester udgør kr. 60.270, hvilket er en besparelse på kr. 14.730 i 
forhold til budgettet. 
Ingen bemærkninger 

Konto 119.4 - Afdelingsmøder 
Afdelingens udgifter til afdelingsmøder udgør kr. 11.687, hvilket er en merudgift på kr. 1.687 i forhold til 
budgettet. 
Ingen bemærkninger 

Konto 119.4 - Beboerblad 
Afdelingens udgifter til beboerblad udgør kr. 60.075, hvilket er en besparelse på kr. 24.925 i forhold til 
budgettet. 
Ikke så store udgifter som forventet. 

Konto 119.4 - Beboeraktiviteter 
Afdelingens udgifter til beboeraktiviteter udgør kr. 50.391, hvilket er en besparelse på kr. 4.609 i forhold 
til budgettet. 

Konto 119.5 - Klubber 
Afdelingens udgifter til klubber udgør kr. 10.353, hvilket er en merudgift på kr. 8.353 i forhold til 
budgettet. 
Udgiften til rengøring i Tøj cafe er højere end budgetteret. Dette vil blive justeret i kommende budgetter. 

Konto 119.6 - Cafe driftomkostninger 
Afdelingens udgifter til drift af Cafe udgør kr. 152.085, hvilket er en besparelse på kr. 2.915 i forhold til 
budgettet. 
Ingen bemærkninger 
Konto 120 - Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse 
Der henvises til regnskabets note - konto 401 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. Forbruget 
på langtidsplanen er vist på konto 116. Det fremtidige forbrug er specificeret på afdelingens langtidsplan. 

Konto 121 - Henlæggelse til fællesfondsarbejde (A-ordning) 
Der henvises til regnskabets note - konto 402 - hvor man kan se afdelingens samlede opsparing. 
Udgifterne til fællesfondsarbejde er vist på konto 117.1 i regnskabet. 

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgakken 25. april 2007 Side 21 af 28 



BOLIGORGANISATION: so 

AFDELINGS9 Regnskabskommentarer 2006 

Konto 130 - Tab ved fraflytning 
Der er i årets løb afskrevet kr. 269 .190, pga. tab på fraflyttede lejere. Til at imødegå disse tab er der 
prhno på konto 405 opsparet kr. 0. I år er der henlagt kr. 300.000. Afdelingen har udestående hos 
fraflyttede lejere på kr. 1.013.258 (heraf er kr. 0 til inkasso) som kan give tab. Til at dække disse tab er 
der på balancetidspunktet henlagt kr. 4.587 
Ifb. med budget 2008 skal der tages højde for dette tab. 

Konto 131 - Andre renter 
Udgifter til diverse renter udgør kr. 701, hvilket er en merudgift på kr. 701 i forhold til budgettet. 
Ingen bemærkninger 

Konto 134 - Korrektion vedrørende tidligere år 
Udgifter til korrektioner tidligere år udgør kr. 18.363, hvilket er en merudgift på kr. 18.363 i forhold til 
budgettet. 
Korrektionerne skyldes diverse rekvisitioner samt vannereguleringer. 

Konto 140 - Overskud 
Årets overskud på kr. 740.774, anvendes til følgende: 
- Dækning af tidligere underskud kr. 325.532 
- Ekstraordinær afskrivning på forbedringsarbejdet skimmelsvamp kr. 415.242 

INDTÆGTER 

Konto 201 - Lejeindtægter 
Lejeindtægten i året udgør kr. 48.660.491, hvilket er en merindtægt på kr. 10.592. 
Merindtægten skyldes højere indtægt fra m2

, der er overgået fra supplementsrum til boligareal, samt at der 
har været en lejeforhøjelse vedrørende erhverv, der ikke er taget højde for i budgetgrundlaget. 

Konto 202 - Renteindtægter 
Renteindtægten i året udgør kr. 130.894, hvilket er en merindtægt på kr. 45.264. 
Merindtægten skyldes højere mellemregningskonto end budgetteret, samt flere renter vedrørende 
frivillige forlig med fraflyttere. 

Konto 203 - Andre ordinære indtægter 

2. Drift af fællesvaskeri 
Drift af fællesvaskeri udgør kr. 421.274, hvilket er en merindtægt på kr. 26.274. 
Kr. 26.275 vedrører størrer indtægt vedrørende vaskeriet. 

3. Andel af fællesfaciliteters drift 
Drift af fællesfaciliteter udgør kr. 410.005, hvilket er en merindtægt på kr. 204.005. 
Kr. 30.000 er tilskud fra Albertslunds kommune for vedligehold af arealer. 
Kr. 51.000 vedrører indtægt fra udlånsaktiviteten. Kr. 166.405 vedrører driftsresultat for Pubben. 
I budget 2007 er der taget højde for budgetposterne vedrørende 203.2 og 203.3. 

Trinetternes andel udgør kr. 192.320. Der var budgetteret med kr.193.000. 

Konto 206 - Korrektioner vedrørende tidligere Ar 
Korrektioner vedrørende tidligere år udgør kr. 32.470. 
Skyldes korrektioner vedrørende diverse rekvi~i.tioner. 
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Tilpkt. 7: 

NÆVNETS BERETNING 2006-07 
til regnskabsbeboermødet den 25. april 2007 
Beboernævnet blev valgt for perioden 2006-07 med 9 nævnsmedlemmer: Maja Andresen, Simon Lak Jensen, 
Jytte Jørgensen, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder og 
Biba Schwoon - og 4 suppleanter: Erik Holstein, Niels Keller, Vibeke Ledertoug og Ken Møller. 
Nævnet konstituerede sig med Jytte Jørgensen som kasserer og Biba Schwoon som formand. 
Erik Holstein afgav sin suppleantpost i sept. 2006, Maja Andresen udtrådte som nævnsmedlem før årsskiftet. 
Niels Keller overtog Majas plads. 

Nævnsmedlemmerne bor spredt over Galgebakken og rummer repræsentanter fra Beboerhusets 
Forretningsudvalg, Galgebakkepostens redaktion og Genbrugsgruppen. Samarbejdet i Nævnet er godt og 
muntert, og vi har et fint samarbejde med nævnssekretær Sten E. Hansen. 

Nævnet er repræsenteret i en række (åbne) udvalg: Agendagruppen, Boligforbedringsudvalget, Grønt Udvalg, 
Husreglementsudvalg, Legepladsudvalg, Lysudvalg og Økonomiudvalg og samarbejder desuden med 
Beboerhusets FU, Galgebakkens redaktion og Genbrugsgruppen. Dertil kommer et årligt møde med lederen af 
Bakkens Hjerte og i perioden møde med nærpoliti og SSP-medarbejder. 
Der er i perioden afholdt 21 nævns- og temanævnsmøder, 2 beboermøder om forståelse af budget og 
langtidsplan, 1 beboermøde om råderet i forhold til ny lovgivning samt grønne projekter, 1 
regnskabsbeboermøde og 2 budgetbeboermøder. Nævnsmøder afholdes hver 14. dag i arbejdsmånederne. 
Afdelingslederen deltager ca. i hvert andet nævnsmøde. 

Samarbejdet med de ansatte på Galgebakken 
Vi vil igen i år gerne takke alle de ansatte for et godt samarbejde. Efter en periode med et mindre antal ansatte 
end forudsat er det nu lykkedes at få samlet et personale på fuld styrke. Det har derfor været muligt at få udført 
mange af de vedtagne projekter og samlet op på hængepartier. En del af de opgaver, som vi i en periode måtte 
købe os til udefra, bl.a. snedkerarbejde, er nu tilbageført til de ansatte. Senest har vi ansat en ny driftsassistent, 
Lars Østervang, der begynder den 1. maj. Han erstatter Berit Djarling, der pr. 1.3. blev bygge'mand' på 
helhedsplanen i Albertslund Nord. Den årlige komsammen for de ansatte og Nævnet blev afholdt i september og 
bidrog som vanligt til opretholdelse af den gode samarbejdsstemning. 

Samarbejdet med V A og BO-VEST 
I løbet af 2006 indgik VA i et administrativt samarbejde med AB og Tranemosegaard under navnet BO-VEST. 
Det nye domicil ligger i Malervangen, hvor indflytningen foregik i slutningen af 2006. Vanskeligheder med 
telefon- og EDB er langsomt ved at være overvundet, og personalet ved at vænne sig til sammenlægningen. 
Op til finanslovsvedtagelsen deltog såvel V As bestyrelse som afdelingerne i protesterne mod det, der blev kaldt, 
og af beboerne betragtet som, "tyveriet af beboernes penge". ., 
Samarbejdet har i perioden været personificeret i driftsområdechef Leif Hennings (ComX-problemer), byggechef 
Jesper Rasmussen (ansøgning om helheasplan til Landsbyggefonden med tekniske undersøgelser), 
økonomidirektør Teit Svanholm ( afsluttende bearbejdelse af eftervirkningerne af institutionssalget og 
Galgebakkens økonomi som helhed), der alle har medvirket til at skubbe sagerne længere frem. 

Boligpolitik på landsplan og lokalt 
Boligforliget, indgået i forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2007, resulterede endnu en gang i, at 
regeringen satte sig på et beløb fra Landsbyggefonden, denne gang 1,6 mia. kroner. Forligspartierne var Dansk 
Folkeparti og De Radikale. Udspillet var på det dobbelte beløb, men landsdækkende beboerprotester og et 
kraftigt pres fra Boligselskabernes Landsforening (store annoncer, direkte henvendelser til politikerne og 
kampagneside på BLs hjemmeside) gav et mindre drastisk resultat. Regeringen mener, at beboernes penge skal 
gå til støtte til nybyggeri, som den oprindelige lovgivning er formuleret. Beboerne mener, at der siden da har vist 
sig et voksende behov for at renovere og forny de allerede eksisterende bebyggelser ( opgørelser over kapital- og 
støttebehovet foreligger), mens nybyggeri af bl.a. ældreboliger bør betales af alle landets skatteydere. Dertil 
kommer behovet for huslejenedsættelser i bebyggelser som Galgebakken, derforlængst har nået smertepunktet. 

Ansøgning om huslejenedsættelse fra pulje på 200 mio. kr. kom ikke Galgebakken til gode. Pengene gik 
fortrinsvis til bebyggelser, der er i gang med helhedsplaner. Vores ansøgning står stadig på venteliste til penge, 
der kan fordeles frem til år 2010. Hidtil har vi ikke mærket udlejningsproblemer p.g.a. huslejens størrelse, men 
vi følger meget nøje den procentvise udvikling. 
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afdelinger i V A - ikke haft grund til at være tilfreds med det arbejde, ComX har udført på serviceområdet. 
Opfordringen til beboerne om at rapportere fejlmeldinger samtidig til ComX og til Galgebakkens lokale fejl
opsamling, har givet et godt grundlag for diskussion af forbedringer af denne service. Seneste møde med et nyt 
hold, dels kundechef, dels teknikere, gav håb om, at aftalerne denne gang vil blive gennemført. 
ComX vil snarest komme med oplæg til nødvendige forbedringer på bolignettet, der vil skulle gennemføres, for 
at nettet fortsat vil kunne fungere i forhold til fremtidskrav. 

Ny købmand: 
Den private overtagelse af købmandsbutikken har bragt nyt liv til Torvet. Det er vores indtryk, at butikken er 
velbesøgt, at varesortimentet er kraftigt udvidet, og at købmandsparret har fundet sig godt til rette. Der er ønsker 
til forbedringer af bygningen, som i fremtiden skal diskuteres med afdelingsleder og Nævn. Men foreløbig er 
glæden over, at det lykkedes at bevare butikken i Galgebakken, stor. 

Kloakrenovering gennemføres over 3 år, og er påbegyndt i Sønder, Skrænt og Mark i foråret 2007. 
Fjernvarmerør-omlægning, der berører P-plads A, blev påbegyndt i slutningen af 2006 og videreført i foråret 
2007. Den vil snarest blive afsluttet. 

Driftssager i samarbejde mellem Drift og Nævn: 
I det store og hele går livet roligt videre på Galgebakken. Men opmærksomheden omkring de tilbagevendende 
gener ved indbrud, knallertkørsel og unges nattefester førte igen i år til samarbejde med nærpoliti og SSP
medarbejder. 'Mirabelleprojektet' blev gennemført, både fordi beplantningen trængte til bearbejdelse, og fordi 

, gryderne blev misbrugt til larmende natteophold til gene for de omkringboende. 
De voksne beboere kan blive bedre til affaldshåndtering, der stadig giver de ansatte meget arbejde, når affaldet 
anbringes forkert, og når der svines. 

Ulovligt parkerede campingvogne og lastbiler giver tilsvarende Driften meget arbejde. Samtidig optager de t 

pladsen for de biler af almindelig størrelse, som har lov til at parkere på P-pladserne. 
Parkeringen i øst-vestlig retning som vedtaget af Galgebakken og kommunen kunne visse steder forbedre 
pladsantallet. Planen vil blive genudsendt til almindelig erindring. 
Anskaffelse af 2 nye el-vogne til kørsel i området betyder en forbedring af støjniveauet både for de ansatte og 
for beboerne og er samtidig en fordel for miljøet. 
Der arbejdes fortsat på forbedring af flyttesyn og håndværkerkvalitet, og som nævnt med bidrag fra ansatte 
på Galgebakken, som har speciale i snedker- og VVS-arbejde. Behovet for udskiftninger og mere tilbundsgående 
istandsættelser bremses og begrænses desværre af økonomiske realiteter, men opmærksomheden omkring 
spørgsmålet er stor. 
Lysreguleringen på affalds-øerne er endnu ikke afsluttet. Det tilstræbes, at lyset ikke skal genere i de huse, der 
ligger ud til P-pladserne. 
Projekt "Hængende haver", herunder misligholdte haver, fortsætter, dels som indsatser i hele kvarterer, dels 
som indsats i forhold til enkelt-lejemål og i forbindelse med flytninger. 
Omlægning af adgangsforholdene i højstræderne og i Neder-området er påbegyndt og vil blive fortsat i det 
kommende år - også i gårdhusstræderne. Baggrunden er arbejdsmiljøforholdene for de ansatte ved snerydning 
med maskiner og i det hele taget muligheden for at færdes i stræderne, eks.vis med bårer i forbindelse med 
ambulancekørsel. 

Beboerdemokrati og information: 
Arbejdet med mulighed for elektroniske afstemninger er kommet et stykke videre, efter at Simon Lak Jensen 
har udarbejdet et program til formålet. Sagen er behandlet i V As bestyrelse, hvor det blev vedtaget, at 
Galgebakken sender et oplæg til BL med ønske om bearbejdelse af jura o.a.,_,aspekter i forbindelse med brugen af 
denne afstemningsform. 

Galgebakkeposten har sin faste redaktion, der har fået ny computer til forbedring af arbejdsforholdene ved 
produktion af numrene. 

Hjemmesiden trænger til bearbejdelse. Vi afventer igangsættelsen af BO-VEST-hjemmesiden for at se på de 
'officielle' muligheder, men planlægger ellers en opdeling i en officiel hjemmeside med oplysninger om 
bebyggelsen m.m. og den debat-hjemmeside, som i sin tid blev startet på Galgebakken og har givet liv til mange 
udvekslinger af synspunkter. 

TV-infosiden har lidt under tekniske vanskeligheder, men er bragt til live af Simon Lak Jensen. 

Samlet møde for de forskellige redaktioner er planlagt til koordinering og udvikling af informationskanalerne på 
Galgebakken. · · · 
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TIL BEBOERMØDET DEN 25 APRIL 2007 

FORSLAG TIL INDEFRYSNING AF HUSLEJERNE VENDT MOD REGERINGENS INDGREB 
I LANDSBYGGEFONDENS MIDLER. 

1. Jeg vil foreslå, at vi stemmer nej til godkendelsen af regnskabet, begrundet i, at vi har nået en 
HUSLEJE, SOM OVERSTIGER, HVAD TO LØNINDKOMSTER KAN BÆRE, altså en 
INDFRYSNING AT HUSLEJEN TIL VA, ikke vendt mod VA og vores nævn, men som en 
konstatering af, AT VI IKKE KAN LEVE MED, at SMÅBØRNSFAMILIER, har råd til at kunne 
blive boende i Galgebakken. DET ER NOGET SOM MINDER OM VORES BOYKOT AF 
HUSLEJERNE OG DET HØJE RENTENIVO, hvor 93 øre af hver krone gik til afdrag på lån og 
finansiering af Galgebakken som V ARIER ET HØJRENTEBYGGER-RI, som vi stadig lider under 
25 år efter indvielsen af Galgebakken. ALTSÅ EN HUSLEJEBOYKOT VENDT MOD 
REGERINGEN MEN IKKE VA OG BO-VEST. 

2. Det betyder ikke, at vi ikke kan spare på lønudgifterne, hvor vi har 12 mand ansat inklusive 
afdelingsleder Kaj Agnershøj. Vi er den eneste afdeling, som ikke deler en afdelingsleder med 
andre i V A. Jeg vil derfor foreslå, at alle som bliver ansat i V A og BO-VEST, bliver kontrakt ansat, 
og at vi gradvis nedskærer vore ansatte til et niveau, som vi kan betale, så at måske kan vi internt i 
V A og BO-VEST tilbyde, at vi rokerer rundt på de ansatte, så vel som vi rationaliserer vores 
maskinpark til at indkøbe en HÆKKEKLIPPER, som kan kantstille og slå vores hække i stræder og 
baghaver rationelt, lige som kommunen gør det, når de klipper hækkene langs vore veje og stier. 
Med udgangspunkt i, at meget af vores maskinpark er nedslidt, så kan vi købe disse ydelser fra 
entreprenører uden for V A og BO-VEST, da det jo også er sæsonbestemt, lige som man på landet, 
har laug, som klarer høsten! DENNE HÆKKEKLIPER ER SÅ LILLE, AT DEN KAN KØRE 
IGENNEM STRÆDER OG BAGHAVER, og kan nok også fas miljøvenlig og el-dreven, så min 
opfordring til det nye nævn i GB er, at indhente tilbud fra flere leverandører af sådanne ydelser, så 
der er tale om reel konkurrence i mellem disse! 

3. I erkendelse af, at på grund af, at Genbrugspladsen ligger i det fjerneste hjørne fra Sønder 9, hvor 
jeg bor, så vil jeg foreslå indkøb af traktorvogne som placeres sammen med vores affaldsskure, da 
gårdmændene dagligt kører forbi med deres traktorer, så disse vogne kan hægtes bag på, så tunge 
tin til Genbrugspladsen ikke havner i eller ved siden af vores affaldsskure. Her vil man så kunne 
placere tunge ting, som mange ældre ikke kan overkomme så vel som yngre, ikke f'ar ødelagt deres 
rygge, så de senere far slidgigt med mere. Et indkøb af disse traktorvogne, vil kunne financieres 
ved, at man gradvis sænker antallet af vores ansatte, som kan få tilbudt andet arbejde i V A eller BO
VEST. Som det er nu, har vi alt for høj en lønudgift målt i antallet af vores beboere. 

4. ANGÅENDE DEN FARLIGE OG DÅRLIGE SNERYDNING, hvor jeg selv røg på numsen, 
fordi der var så glat og usaltet og gruset, at vi er heldige for, at vi ikke har fået erstatningssager på 
halsen, fordi, der var så glat og dårlig snerydning. HER VIL JEG OGSÅ FORESLÅ, AT VI 
KØBER HJÆLP UDEFRA TIL SNERYDNING af firmaer, som er eksperter på dette område, og 
også har deres egen maskinpark, så vi ikke ender op med endnu engang, at have noget nedslidt 
snerydningsværktøj. LIGE SOM OM SOMMEREN, SÅ ER VINTEREN OGSÅ SÆSON 
BESTEMT, så dem der arbejder med snerydning gør det også om natten, så vi kan færdes, når vi 
skal af sted til arbejdet og aflevere børnene i institutionerne, hvad angår nok især vuggestue og 
børnehavebørn, samt de små skolebørn, før de er gamle nok, til selv at komme i skole. Her vil vi 
altså både kunne hjælpe småbørnsfamilierne, som i forvejen er hårdt spændt for, så de kan betale de 



Beslutning,-referat fra: (f2l / {}?ÆU(//J /c 
Regnskabs-beboerm~d~å.Galgebakken 25 april 2007 
Mødet var et ordinært regnskabsbeboermøde med nævnsvalg mv. En uge 
inden mødet var regnskabet og andet materiale blevet husstandsomdelt. Det 
blev uddelt 98 stemmesedler til mødet, hvilket svarer til, at 7% af samtlige 
husstande var repræsenteret. Endvidere deltog BO-VESTs økonomidirektør 
Teit Svanholm i mødet. 
1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent, Birthe Y. Nielsen til med-dirigent. 
2) Sten Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 3) Jens Ellesøe 
Olsen, Simon Lak Jensen og Stig Hansen blev valgt til stemmeudvalg. 4) 
Den vanlige forretningsorden og den fremlagte dagsorden blev begge god
kendt. 5) Referater fra første budgetbeboermøde 25. sept. 2006 og ekstra 
budgetbeboermøde 6. nov. 2006 blev begge godkendt uden bemærkninger. . 
6) Beboerhusets forretningsudvalg 
a) Forretningsudvalgets beretning: Preben Iversen berettede. Beretningen 
blev godkendt. 
b) Beboerhusets regnskab. Indgår i det almindelige regnskab på konto 
119: Dorte Brink orienterede kort: Der var et lille overskud, så det gik fint. 
c) Valg til forretningsudvalget: Alle medlemmer af Forretningsudvalget 
ønskede at genopstille: Majken Refby, Britta Rindom, Simon Jensen, Preben 
Iversen, Dorte Brink og Jan Olsen. Endvidere ønske Majbritt Christiansen at 
opstille. Alle blev valgt. 

7) Nævnets beretning: Biba Schwoon supplerede kort den udsendte beret
ning. Efter nogle spørgsmål blev beretningen godkendt med et stort flertal 
for og en enkelt stemme imod. 

8) Orientering om institutionssalg: BO-VESTs økonomidirektør Teit 
Svanholm orienterede kort om status: Desværre var det ikke muligt, som 
planlagt, at give en konkluderende redegørelse for sag~n, fordi gennemgan
gen hos revisoren var trukket længere udl end aftalt. Derfor forelå resultatet 
af revisorgennemgangen ikke til aftenens møde. 

Mange beboere udtrykte stærk utilfredshed med dette, og på dirigentens 
foranledning blev følgende udtalelse vedtaget enstemmigt: 
"Beboermødet synes, at det er stærkt kritisabelt, at bestyrelsen ikke har sik
ret, at sagen omkring institutionssalget er afsluttet. Beboermødet synes, at 
beslutningen om en revisorgennemgang er et godt initiativ. " 
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9) Regnskab 200 
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2006: Teit Svanholm frem
lagde regnskabets hovedtal og kommenterede afvigelserne i forhold til bud
get 2006: Regnskabet har et overskud på ca. 700.000 kr., hvilket svarer til en 
afvigelse på ca. halvanden procent. Målet er balance i tht. budgettet, så re
sultatet er nogenlunde godt ramt. Overskuddet bliver, som loven kræver, 
anvendt til 1. dækning af tidligere opsamlede underskud og 2. hurtigere af
skrivning på arbejder, som er finansieret ved lån. 
b) Regnskaberne for særlige aktiviteter (konto 118) og beboeraktivitets
midlerne (konto 119):Jens Ellesøe Olsen fra nævnet fremlagde og 
kommenterede disse to kontoer. 
C) Afstemning om regnskab 2006: Regnskabet blev godkendt med stort 
flertal. 

10) Valg af medlemmer til beboernævnet: 
a) Det blev besluttet, at nævnet skal bestå af 9 medlemmer og 3 
suppleanter, samt at nævnet selv vælger formand. 
b) Valg til beboernævnet: 9 beboere fra det afgående nævn ønskede at gen
opstille: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, 
Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon og 
Ken Møller. Da ingen andre ønskede at opstille, var alle valgt uden afstem
ning. 
c) Valg af suppleanter til beboernævnet: Steen Rye, Steen Søndergaard og 
Mike (?) blev valgt. På førstkommende nævnsmøde afgøres suppleanternes 
rækkefølge ved lodtrækning. 

11) Valg af intern revisor: LeifNeergaard blev valgt. 

· 12) Valgt til Albertslund kommunes brugergruppe: Benny Klausen blev 
valgt som repræsentant og Birthe Y. Nielsen som suppleant. 

13) Indkommet forslag om huslejestigningen i budget 2008: Forslaget var 
fremsat af Erik Holstein, Ingrid Bang, Simon Lak Jensen, Inge Damm, 
Birthe Y. Nielsen, FridtjofHerling, Dorit Andersen, Claes Solborg og Søren 
Vinzent, Maja Andresen, Jesper Andresen: 
" Beboermødet på Galgebakken anser de senere års stigning i huslejen for 
en uholdbar udvikling, der udgør en ·trussel mod Galgebakken som et vel
fungerende boligområde, hvis udviklingen ikke bliver standset. Beboermødet 
vedtager derfor, at budgettet for 2008 ikke må indeholde en huslejestigning, 
der overstiger den aktuelle inflation (opgjort i august 2007). 
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Beboermødet er indforstået med, at denne beslutning ekse zlvis kan føre til 
udskydelser i langtidsplanen, besparelser og indhentelse afalternative tilbud 
på løsning af udvalgte opgaver. Derimod skal basisydelser (som 
reparationer i boligerne, sikring qf varme, vand o. lign.) naturligvis ikke 
anfægtes. Beboermødet overlader det til nævnet og økonomiudvalget at 
udarbejde et budget, der ligger inden for rammerne af denne beslutning. 
Inden den endelige budgetlægningfor 2009 evalueres budgettet for 2008 af 
beboernævnet." 
Konsekvenserne af forslaget grundigt drøftet. Forslaget blev positivt modta
get af næsten alle. Fra nævnet blev der samtidig opfordret til, at nogle flere 
beboere går aktivt ind i at finde og konkretisere forslag til, hvordan husleje
stigningerne kan begrænses. Undervejs gav Erik Holstein, Claes Solborg og 
Søren Vinzent tilsagn om, at de vil deltage i økonomiudvalget og i øvrigt 
bidrage til, at diskussionen om økonomi og huslejeniveau bliver bredt ud 
blandt Galgebakkens beboere. 
Forslaget blev vedtaget med 56 stemmer for og 3 imod. , 

14) Forslag fra nævnet om: " Nedsættelse af boligpolitisk udvalg på 
Galgebakken med henblik på aktion omkring det aktuelle og.fremtidige hus
lejeniveau. Nævnet vil være repræsenteret i udvalget, men foreslår derud
over, at mindst 3 beboere uden for Nævnet melder sig til arbejdet. " 
Biba Schwoon begrundede forslaget: Hvis beboermødet ønsker, at der skal 
mobiliseres bredt blandt Galgebakkens beboere, så er det nødvendigt, at 
nogle flere beboere end nævnsmedlemmerne går aktivt ind i et boligpolitisk 
udvalg, som vil påtage sig at forberede en politisk aktion fra Galgebakken. 
Efter en kort drøftelse af forslaget kunne dirigenten konkludere, at der ikke 
var stemning for at iværksætte politiske aktioner i Galgebakkeregi. 

15) Orientering om elektroniske afstemninger på Galgebakken: Simon 
Lak Jensen arbejder med et program for elektroniske afstemninger. Han 
havde et diasshow klar, som det ville tage ca. en h_alv time at gennemgå. 
Men eftersom klokken nærmede sig gå hjem tid, valgte· Simon at udskyde 
dette til en anden lejlighed. 

16) V As kommende generalforsamling den 30. maj 2007: Biba Schwoon 
opfordrede til at møde frem på Generalforsamlingen, som afholdes i 
Kongsholmcenteret kl. 19°0 

27. april 2007 
Anita Sørensen, Dirigent Sten Hansen, Referent 

PS: I næste nr. efGB Posten bringes et referat af (nogle af) diskussionerne. SH. 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse og materiale til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 

Ændringer i husdyr-reglementet 
mandag den 10. september 2007 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

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

4) Forslag fra nævnet vedr. forbud mod husdyr i de mindre lejemål 

5) Forslag fra nævnet vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde 

6) Andre ændringsforslag til husdyr-reglementet 

7) Eventuelt 

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

(mødeindkaldelse og materiale er husstandsomdelt den 27. august - senest) 
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Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan V-A BO-VEST inddrage tilladelsen til at have husdyr. 

Husdyret skal derefter straks fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som mislig
holdelse aflejekontrakten, og lejemålet vil i så fald kunne ophæves i henhold til lejelovens regler. 

IKRAFTTRÆDELSE 
Husdyrreglementet eF gældende fFa 1. juli 2000. 
Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 2007. 

O1/ERGANGSORDNING 
Alle eksisterende husdyr i Galgebakken kan beholdes. For disse dyr gælder reglen om maksifR-1:Hll 
antal ikke. 
De skal dog registreres efter bestemmelserne i pkt. 2 ved reglernes ikrafttrædelse. 

Husdyrreglement er vedtaget på beboermødet den 7. marts 2000 
og ved urafstemning den 21. marts 2000 

gældende fra 1. juli 2000 
sidst revideret på beboermødet den 17. januar 2005 

og på beboermødet den 10. september 2007 

Begrundelse for forslagene: 
Hovedformålet med at ændre det eksisterende husdyrreglement for Galgebakken er at regulere og 
nedbringe antallet af husdyr. 

Begrænsningerne for de mindste lejemål indføres både af hensyn til dyrene og af hensyn til sliddet 
på boligerne. Desuden har disse lejemål ikke tilknyttet et privat haveareal. 

Hensigten med forbudet mod at holde en række hunderacer er at forebygge, at der opstår 
problemer med muskelhunde/kamphunde, så det sikres, at Galgebakken vedbliver at være et sted, 
hvor alle kan færdes trygt. Indtil nu er det ganske vidst kun få beboere på Galgebakken, som har 
anskaffet sig sådanne hunde, og så vidt vi ved, har der ikke været nogen særlige problemer med 
disse. Når nævnet alligevel stiller forslag om forbud, er det fordi kamphunde/muskelhunde er et 
stort og stigende problem i mange andre boligområder, der minder meget om Galgebakken, bl.a. 
Gadekæret i Ishøj, hvorfra vi har hentet inspiration til forslaget. 

Baggrunds-information: 
Vedr. lovgivning og generelle regler for hunde og katte: På hjemmesiden for Dyrenes 
Beskyttelse (www.dyrenes-beskyttelse.dk) findes oversigter over alle love og regler for hunde og 
katte (se under hhv. "lovgivning vedrørende hunde" og "lovgivning om katte''). Hundeloven kan 
findes på www.retsinfo.dk (bekendtgørelse af lov om hunde - LBK nr. 259 af 12/04/2005) 

Vedr. muskelhunde/kamphunde: På de efterfølgende sider bringer vi - med tilladelse fra 
www.netdyredoktor.dk - en artikel skrevet af adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, som vi 
synes giver et godt overblik over problemerne med muskelhunde. Endvidere har vi på 
Galgebakkens hjemmeside (www.gbakken.dk - under nævnet) lagt noglelinkstil de steder, 
hvorfra vi har indhentet yderligere information om emnet. 

Med venlig hilsen: 
Nævnet p.i Galgebakken 
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Stramninger af Hundeloven 
Netdyredoktor/Hundeskolen vil gerne rette fokus på såvel ansvar som stramninger i den nye 
Hundelov. 

For det første er det altid hundebesidderens ansvar at have styr på sin hund. Har man en 
udfarende eller skarp hund, bør man have hunden i en meget kort snor (ikke flexline) og 
optræde ansvarsbevidst, når man lufter hunden uden for egen have. Haven skal naturligvis også 
være forsvarligt indhegnet. 

For det andet gør vi opmærksom på, at den nye hundelov fra 1. juli 2003 giver politiet flere 
beføjelser i forhold til farlige, og også potentielt farlige hunde. Med den nye lov har politiet fået 
mulighed for at gribe ind over for en hvilken som helst hund, hvis der er grundlag for at antage, 
at hunden kan være farlig for sine omgivelser, eller hvis hundens ejer optræder truende med 
hunden. Og det kan gøres, inden hundene forvolder skade. Bl.a. kan politiet pålægge ejerne, at 
hunden - som præventiv sikkerhedsforanstaltning - altid skal bære mundkurv og at den altid 
skal holdes i en solid snor, når den færdes i det offentlige rum. Hvis ejerne overtræder pålægget, 
kan politiet lade hunden aflive. 

Netdyredoktor/Hundeskolen er bekendt med mange steder i landet, hvor store hunde af 
muskelhundetype spreder skræk og rædsel blandt andre hundeejere og forældre til børn. Men 
det kan der laves om på. Med den i hånden kan politiet: 

• tjekke, at hunden har den lovpligtige ID-mærkning (øretatovering eller elektronisk chip). 
Hvis mærkningen ikke er i orden, kan politiet - for ejerens regning - tage hunden med og 
lade den mærke og registrere i det lovpligtige Dansk Hunderegister. Det er naturligvis 
mere effektivt, at politiet tager affære end at vente på, at den uansvarlige hundeejer selv 
gør det. Ud over at betale for mærkning og registrering i Dansk Hunderegister, skal 
hundeejeren have en bøde for ikke at opfylde lovkravet om ID mærkning. ID mærkning er 
alfa og omega i det videre arbejde med at sikre hundens og ejerens opførsel. 

• tjekke, at hunden har lovpligtigt hundetegn. Undladelse medfører bøde. 
• tjekke, at hunden har en lovpligtig ansvarsforsikring. Undladelse medfører bøde. 
• pålægge ejerne af hunde, der virker truende eller farlige altid at føre hunden i snor og 

altid at lade den bære mundkurv. Ved overtrædelse, kan politiet lade hunden aflive. 
• lade hunden aflive, hvis den har forvoldt skade på mennesker eller forvoldt anden 

væsentlig skade (f.eks. overfaldet andre hunde). 
• anbringe hunden i hundepension mens sagen undersøges og indtil hunden - hvis ejeren 

forlanger det - er blevet testet af en sagkyndig. På den måde forvolder hunden ikke nye 
skader under sagsbehandlingen. 

At sikre hundens identitet via ID-mærkning er centralt i sager, hvor hunden forvolder skade. 

Det er ligeledes vigtigt at politiet beslaglægger og anbringer farlige hunde (hunde der har 
forvoldt alvorlige skader) i hundepension, mens sagen efterforskes. Det er nemlig flere gange 
sket at hunde på mystisk vis "forsvinder" væk fra ejeren, hvis ikke hunden beslaglægges. 

Læs mere: Om hunde og lovgivning på ww.retsinfo.dk/ 

Indholdet der findes på Netdyredoktor.dk er udelukkende til informationsbrug. 
Disse informationer må på ingen måde kompensere eller erstatte den professionelle rådgivning og 
behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge. Læs afsnittet om juridisk information og 
ansvarsfraskrivelse. 

©2000-2005 Netdyredoktor A/S 
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Tilføjelse til det fremsatte husdyrreglement-forslag, pkt. 3 
til beboermødet 10.09.07 

... Pitt Bull Terrier og Tosa lnu, ( begge forbudt ved lov). 

Hvis der er eller opstår tvivl om hundens racetilhørsforhold, skal beboeren 
(efter krav fra ejendomskontoret) kunne dokumentere dette efter konsultation 
hos en af BO-VEST godkendt dyrlæge. 
Såfremt dyrlægen ikke kan identificere en blandingshunderace, må disse 
hunde anses for at være lovlige. 

Tilføjelse til det fremsatte husdyrreglement-forslag, vedr. 
< ikrafttrædelse: 

I 
1{ 

Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 
2007. 
Dog kan eksisterende/boende dyr, der endnu ikke er registreret i 
bebyggelsen/ registreres ved henvende/se til ejendomskontoret i en 
periode pA 14 dage/ dvs. til og med tirsdag den 25. september. 
Dette gælder dog ikke hunde af de i pkt. 3 nævnte racer og blandinger af 
disse. 



BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse og materiale til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om: 

Ændringer i husdyr-reglementet 
mandag den 10. september 2007 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

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

4) Forslag fra nævnet vedr. forbud mod husdyr i de mindre lejemål 

5) Forslag fra nævnet vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde 

6) Andre ændringsforslag til husdyr-reglementet 

7) Eventuelt 

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

(mødeindkaldelse og materiale er husstandsomdelt den 27. august- senest) 
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Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan VA BO-VEST inddrage tilladelsen til at have husdyr. 

Husdyret skal derefter straks fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som mislig
holdelse af lejekontrakten, og lejemålet vil i så fald kunne ophæves i henhold til lejelovens regler. 

IKRAFTTRÆDELSE 
HusdyFFeglemeotet eF gældende fFR 1. juli 2000. 
Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 2007. 

0'/ERGl\NGSORDNING 
Alle eksisterende husdyr i Galgebakken kan beholdes. For disse dyr gælder reglen om maksimum 
antal ikke. 
De skal dog registreres efter bestemmelserne i pkt. 2 ved reglernes ikrafttrædelse. 

Husdyrreglement er vedtaget på beboermødet den 7. marts 2000 
og ved urafstemning den 21. marts 2000 

gældende fra 1. juli 2000 
sidst revideret på beboermødet den 17. januar 2005 

og på beboermødet den 10. september 2007 

Begrundelse for forslagene: 
Hovedformålet med at ændre det eksisterende husdyrreglement for Galgebakken er at regulere og 
nedbringe antallet af husdyr. 

Begrænsningerne for de mindste lejemål indføres både af hensyn til dyrene og af hensyn til sliddet 
på boligerne. Desuden har disse lejemål ikke tilknyttet et privat haveareal. 

Hensigten med forbudet mod at holde en række hunderacer er at forebygge, at der opstår 
problemer med muskelhunde/kamphunde, så det sikres, at Galgebakken vedbliver at være et sted, 
hvor alle kan færdes trygt. Indtil nu er det ganske vidst kun få beboere på Galgebakken, som har 
anskaffet sig sådanne hunde, og så vidt vi ved, har der ikke været nogen særlige problemer med 
disse. Når nævnet alligevel stiller forslag om forbud, er det fordi kamphunde/muskelhunde er et 
stort og stigende problem i mange andre boligområder, der minder meget om Galgebakken, bl.a. 
Gadekæret i Ishøj, hvorfra vi har hentet inspiration til forslaget. 

Baggrunds-information: 
Vedr. lovgivning og generelle regler for hunde og katte: På hjemmesiden for Dyrenes 
Beskyttelse (www.dyrenes-beskyttelse.dk) findes oversigter over alle love og regler for hunde og 
katte (se under hhv. "lovgivning vedrørende hunde" og '1ovgivning om katte''). Hundeloven kan 
findes på www.retsinfo.dk (bekendtgørelse af lov om hunde - LBK nr. 259 af 12/04/2005) 

Vedr. muskelhunde/kamphunde: På de efterfølgende sider bringer vi - med tilladelse fra 
www.netdyredoktor.dk - en artikel skrevet af adfærdskonsulent Lise Lotte Christensen, som vi 
synes giver et godt overblik over problemerne med muskelhunde. Endvidere har vi på 
Galgebakkens hjemmeside (www.gbakken.dk - under nævnet) lagt noglelinkstil de steder, 
hvorfra vi har indhentet yderligere information om emnet. 

Med venlig ht1sen: 
Nævnet p.i Galgebakken 
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Stramninger af Hundeloven 
Netdyredoktor/Hundeskolen vil gerne rette fokus på såvel ansvar som stramninger i den nye 
Hundelov. 

For det første er det altid hundebesidderens ansvar at have styr på sin hund. Har man en 
udfarende eller skarp hund, bør man have hunden i en meget kort snor (ikke flexline) og 
optræde ansvarsbevidst, når man lufter hunden uden for egen have. Haven skal naturligvis også 
være forsvarligt indhegnet. 

For det andet gør vi opmærksom på, at den nye hundelov fra 1. juli 2003 giver politiet flere 
beføjelser i forhold til farlige, og også potentielt farlige hunde. Med den nye lov har politiet fået 
mulighed for at gribe ind over for en hvilken som helst hund, hvis der er grundlag for at antage, 
at hunden kan være farlig for sine omgivelser, eller hvis hundens ejer optræder truende med 
hunden. Og det kan gøres, inden hundene forvolder skade. Bl.a. kan politiet pålægge ejerne, at 
hunden - som præventiv sikkerhedsforanstaltning - altid skal bære mundkurv og at den altid 
skal holdes i en solid snor, når den færdes i det offentlige rum. Hvis ejerne overtræder pålægget, 
kan politiet lade hunden aflive. 

Netdyredoktor/Hundeskolen er bekendt med mange steder i landet, hvor store hunde af 
muskelhundetype spreder skræk og rædsel blandt andre hundeejere og forældre til børn. Men 
det kan der laves om på. Med den i hånden kan politiet: 

• tjekke, at hunden har den lovpligtige ID-mærkning (øretatovering eller elektronisk chip). 
Hvis mærkningen ikke er i orden, kan politiet - for ejerens regning - tage hunden med og 
lade den mærke og registrere i det lovpligtige Dansk Hunderegister. Det er naturligvis 
mere effektivt, at politiet tager affære end at vente på, at den uansvarlige hundeejer selv 
gør det. Ud over at betale for mærkning og registrering i Dansk Hunderegister, skal 
hundeejeren have en bøde for ikke at opfylde lovkravet om ID mærkning. ID mærkning er 
alfa og omega i det videre arbejde med at sikre hundens og ejerens opførsel. 

• tjekke, at hunden har lovpligtigt hundetegn. Undladelse medfører bøde. 
• tjekke, at hunden har en lovpligtig ansvarsforsikring. Undladelse medfører bøde. 
• pålægge ejerne af hunde, der virker truende eller farlige altid at føre hunden i snor og 

altid at lade den bære mundkurv. Ved overtrædelse, kan politiet lade hunden aflive. 
• lade hunden aflive, hvis den har forvoldt skade på mennesker eller forvoldt anden 

væsentlig skade (f.eks. overfaldet andre hunde). 
• anbringe hunden i hundepension mens sagen undersøges og indtil hunden - hvis ejeren 

forlanger det - er blevet testet af en sagkyndig. På den måde forvolder hunden ikke nye 
skader under sagsbehandlingen. 

At sikre hundens identitet via ID-mærkning er centralt i sager, hvor hunden forvolder skade. 

Det er ligeledes vigtigt at politiet beslaglægger og anbringer farlige hunde (hunde der har 
forvoldt alvorlige skader) i hundepension, mens sagen efterforskes. Det er nemlig flere gange 
sket at hunde på mystisk vis "forsvinder" væk fra ejeren, hvis ikke hunden beslaglægges. 

Læs mere: Om hunde og lovgivning på ww.retsinfo.dk/ 

Indholdet der findes på Netdyredoktor.dk er udelukkende til informationsbrug. 
Disse informationer må på ingen måde kompensere eller erstatte den professionelle rådgivning og 
behandling, som gives af en autoriseret dyrlæge. Læs afsnittet om juridisk information og 
ansvarsfraskrivelse. 

©2000-2005 Netdyredoktor A/S 
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-oH--BEBOERNÆVNET, Galgebakken Øster 1-2 

Galgebakken TLF. 43 64 15 02 

'f)4.~rYkopi 
else og materiale til: Åf J"vSJaJ wiy, 

Ekstraordinært oeboennøde om: 

Ændringer i husdyr-reglementet 
dag den 10. september 2007 kl. 1930 i Beboerhuset 

f?orslag til dagsorden: 

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

4) Forslag fra nævnet vedr. forbud mod husdyr i de mindre lejemål 

5) Forslag fra nævnet vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde 

6) Andre ændringsforslag til husdyr-reglementet 

7) Eventuelt 

Dagsorden blev således til : 

4) Forslag vedr. overgangsordninger og ikrafttrædelse 
S) Forslag vedr. begrænsning af antal hunde og katte 
6) Forslag vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde 
7) Øvrige ændringsforslag til husdyr-reglementet. \ 
8) Afstemning om det samlede husdyrreglement 
9) Eventuelt 

( re(,) 

' 



1. Beboermødet åbnes af et nævns
medlem. 

2. Nævnsmedlemmet leder valget 
af dirigent og referent. Valget sker 
ved håndsoprækning. 

3. Dirigenten konstaterer beboer
mødets lovlighed og beslutnings
dygtighed i henhold til VA's ved
tægter og sikrer at mødets forret
ningsorden fastlægges og evt. op læ
ses. 

4. Dirigenten sørger for at der væl
ges et stemmeudvalg på mindst 3 
medlemmer. 

5. Dirigenten oplæser forslag til 
dagsorden og den endelige dagsor
den fastlægges. 

6. Dirigenten sikrer, at der vedtages 
tidsrammer og diskussionsform for 
de enkelte dagsordenspunkter samt 
regler for indtegning på talerliste 
ved diskussion i plenum. 

7. Referatet af sidste beboermøde 
behandles. 

8. Under diskussion af dagsordens
punkter giver Øirigenten mødedel
tagerne ordet i den rækkefølge, de 
indtegner sig hos dirigenten. 

9. Ingen må tage ordet uden dirigen-
tens tilladelse. ~ 

~ 

10. Indbudte gæster har taleret, men 
ikke stemmeret. 

11. Talerne må nøje holde sig til det 
foreliggende emne inden for dags
ordenspunktet og i øvrigt rette sig 
efter dirigentens anvisninger. 

12. Enhver mødedeltager har ret til 
mundtligt at stille forslag om afslut
ning aller indskrænkning af taleti
den. Et sådant forslag skal straks 
sættes under afstemning. 

13. Forslag til beslutning under det 
diskuterede punkt samt ændrings
forslag til stillede forslag kan og 
skal fremsættes skriftligt på over
headpapir før vedtaget afslutning af 
diskussionen af punktet. 
Såfremt forslaget skal til afstem
ning, skal punktet vises klart synligt 
for alle deltagere i beboermødet 
under hele afstemningen. 

14. Ved diskussion af forslag til be
slutning kan forslagsstilleren få or
det som sidste taler. 

15. Såfremt en mødedeltager anmo
der om en "kort bemærkning", kan 
dirigenten bryde de indtegnede tale
res rækkefølge og give vedkom
mende ordet. Men den "korte be
mærkning" skal være af oplysende 
karakter eller korrigerende art for 
selve punktets behandling og må 
ikke vare over et minut. I modsat 
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24. I tilfælde af stemmelighed ved 
personvalg beslutter beboermødet, 
om der skal være lodtrækning eller 
omvalg. Dirigenten forestår lod
trækningen. 

25. Ved valg af beboernævn m.m. 
gælder i øvrigt procedure godkendt 
af vedtægtsudvalg og bestyrelses
mødet den 21.11.1977. 

26. På et hvilket som helst tidspunkt 
kan en mødedeltager få ordet til for
retningsorden, hvis det opgives, til 
hvilket punkt på forretningsordenen 
vedkommende ønsker at tale. 

27. Forslag· om ny dirigent sættes 
~ta- straks under af stemning. Afstem
tdst ning ledes af ~t nævnsmedlem. 
ne-
nd- ,28. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan 
,ges løses af nærværende forretningsor-
1/3 den, af gøres af dirigenten. 

:ret-
29. Beboermødet optages på bånd af 
hensyn til kontrol med referatet. 

1der _ 
ortil Vedtaget pij, beboermøde den 14. 

maj 1986 og den 18.juni 1986. 
Punkt 13 ændret på beboermødet 

, der den 16. marts 1999. 
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Som følge af denne tvivl - og af hensyn til den almindelige forstålighed og oplysning - vil vi (dir. og 
ref.) derfor her opstille en nummereret liste over de forsfag, som blev bragt til afstemning på 

mødet: ( Jvf, Do. 0'9 to. I te{:) 
Nummereret liste over de forslag, som blev bragt til ?1fstemning på mødet: 

Fl: Nævnets oprindelige ændringsforslag til det gældende husdyrreglement: 
Dette bestod af en rettet udgave af det gældende husdyrreglement, hvori nævnets 
ændringsforslag var indføjet med hhv. overstregning for formuleringer, som nævnet foreslog 
skulle udgå af og kursivfor formuleringer, som nævnet foreslog skulle tilføjes i det gældende 
husdyrreglement. Forslag vedr. forbud mod husdyr i de mindre lejemål var pkt. 4 på den 
godkendte dagsorden. Forslag vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde var pkt. 5. på den 
godkendte dagsorden. Andre ændringsforslag fra nævnet ( og evt. andres) var pkt. 6 på den 
godkendte dagsorden. Vedr. ikrafttrædelse indeholdt nævnets oprindelige ændringsforslag 
følgende tilføjelse: "Det reviderede husreglement træder i kraft den 11. september 2007." (Der 
henvises i øvrigt til det husstandsomdelte materiale til beboermødet /ref.) 

F2: Nævnets ændringsforslag (til eget oprindelige ændringsforslag) vedr.: 
Delvis udskydelse af ikrafttrædelsen af det husdyrreglementet: 
"Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 2007. 
Dog kan eksisterende/boende dyr, der endnu ikke er registreret i bebyggelsen, registreres ved 
henvendelse til ejendomskontoret i en periode på 14 dage, dvs. til og med tirsdag den 25. 
september. Dette gælder dog ikke hunde af de i pkt. 3 (*/ref.) nævnte racer og blandinger af 
disse. " (* Med "pkt. 3" henvises til pkt. 3 i nævnets oprindelige ændringsforslag til 
husdyrreglement - altså Fl i dette referat./ref.) 

F3: Samarbejdet beboerforslag vedr. overgangsordning 
Under mødet blev der to ændringsforslag fra Olga Lundsgård og Gurli Rasmussen, for at sikre, at 
beboerne i de små lejligheder kunne beholde deres dyr. Dirigenten samarbejde i forståelse med 
forslagsstillerne disse forslag med nævnets 14. dages tidsfrist for registrering (i F3) til: 
" Lejere i Al, A2 og Bl lejemål og D-huse, som har ((max. 2/ ref. og dir.)) dyr nu, kan beholde 
disse, til dyret dør eller de fraflytter. Hvis dyret ikke er registreret, skal det registreres inden 14 
dage." 

F4: Kun tilladelse til holde katte i de små boliger: 
lb-LJ Bibi (Bibianne) Nielsen stillede et forslag, som indebar, at man godt måtte holde katte i de små 
r 7 boliger: " Det er ikke tilladt at holde hunde samt de i pkt. 5 nævnte andre husdyr ( ænder, høns 

osv.) i lejemålene Al, A2, Bl og D-huse." (Efter egne notater+ båndaflytning /ref.) 

FS 
F5. Max. 1 dyr (hund eller kat) i alle Galgebakkens boligtyper og lejemål: 
Endvidere stillede Bibi forslag om at: " For at begrænse antallet af dyr på Galgebakken er det 
fremover kun tilladt at holde 1 dyr i alle lejemål." (efter egne notater og båndaflytning /ref.) 
Dirigenten præciserede, at denne begrænsning også gælder de store lejemål i familieboligerne. 

F6: Nævnets ændringsforslag (til eget oprindelige ændringsforslag) vedr.: 
Præcisering af forbudte hunderacer, fremlagt til mødet: 
" ... Pitt Bull Terrier og Tosa Inu, ( begge forbudt ved lov). 
Hvis der er eller opstår tvivl om hundens racetilhørsforhold, skal beboeren ( efter krav fra 
ejendomskontoret) kunne dokumentere dette efter konsultation hos en af BO-VEST godkendt 
dyrlæge. Såfremt dyrlægen ikke kan identificere en blandingshunderace, må disse hunde anses for 
at være lovlige." I~ 3/g 
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Fors1ag til ændringer af husdyr-reglementet: 
Nedenfor er nævnets ændringsforslag indføjet med o:v:erstregning og kursiv i 
husdyr-reglement: Fi 

Hus,dyrreglement 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 ak:variedyr 
- er tilladt, dog med begrænsninger for de mindste lejemål ;f nederifor. 

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 
Jalgebakken som bebyggelse. 

I. 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 at holde op til I husdyr (hunde rlk4w.t!il i lejemålene AJ, A4; A5, B4, B5, C2, 
CJ og C4. °' l(A. 
Det er ikke tilladt at holde hunde lllll/lill Yamt de i pkt. 5 nævnte andre husdyr i lejemålene 
Al, A2, Bl og D-huse. 

2. Hunde og katte skal senest en måned efter anskaffelsen/indflytningen registreres på oos 
~~ Ejendomskontoret. 
Ved 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 t!fterladenskaber (=hundelorte) skal straks fjernes. 
Følgende hunderacer er det ikke tilladt at holde: Amstaff og blandinger af disse. Bullmastif.f 
og blandinger af disse. Bul/terrier og blandinger ef disse. Dogo Argentina og blandinger af 
disse. Dogo Canarian og blandinger af disse. Dogo de Bordeux og blandinger af disse. 
Americano Bul! Terrier og blandinger af disse. Pitt Bul! Terrier ( er forbudt ved lov) 

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 I// b 
Hus~<Walget eller VA ... BO-VEST. 1/' () 
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Hvis regleme kon.statenes overtrådt, kan .\lA BO-VEST inddrage tilladelsen til at have husdyr. 

Husdyret skal deneæter straks fjernes fra bebyggelsen. Sker dette ikke, betragtes det som mislig
holdelse af lejekOlilitrakten, og lejemålet vil i så fald kunne ophæves i henhold til lejelovens regler. 

IKRAFTTRÆDELSE 
~regleaeøtet er gældeede H'll 1. juli 2000. 
Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 2007. 

OVERGANGSORDNING 
Alle eksistefeBØe lmsdYf' i Galgehakkea kae. beholdes. For disse dYf' gælder reg-lCB: om maksimum 
anta-1 ikke. 
De skal dog regisa-eres efter bestemmelseme i pkt. 2 "t<ed reglemes ikrafttrædelse. 

Husdyrreglement er vedtaget på beboermødet den 7. marts 2000 
og ved urafstemning den 21. marts 2000 

gældende fra 1. juli 2000 
~ revideret på beboermødet den 17. januar 2005 

og på beboermødet den 10. september 2007 

Med venlig hilsen: 
Nævnet pi Galgebakken 
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F6 
TUføjelse tH det fremsatte husdyrreglement:-forstag, plkt. 3 
ti~ beboermødet 10.09.07 

ooo Pitt Bul! Tetrrier og Tosa Inu, ( begge forbudt ved lov)o 

Hvis der er eller opstår tvivl om hundens racetilhørsforhold, skal beboeren 
(efter krav fra ejendomskontoret) kunne dokumentere dette efter konsultation 
hos en af BO-VEST godkendt dyrlæge. 
Såfremt dyrlægen ikke kan identificere en blandingshunderace, må disse 
hunde anses for at være lovlige. 

Tilføjelse til. det fremsatte husdyrreglemeint-forstag, vedr. 
ikrafttrædelse: 

Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 
2007. 
Dog kan eksisterende/boende dyr, der endnu ikke er registreret i ff EN HoW '"o'e.~oc 
bebyggelsen, registreres ved henvendelse til ejendomskontoret i en G.f'~t.elt. 

1 
i 

periode pA 14 dage, dvs. til og med tirsdag den 25. september. 
Dette gælder dog ikke hunde af de i pkt 3 nævnte racer og blandinger af 
disse. 

F2 
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Beslutningsreferat - og kottets mulige resume - fra: 

Beboermøde på Galgebakken om husdyr-regler 
- mandag den 10. september 2007: 

Beboermødet var indkaldt som ekstraordinæ,t beboermøde. To t.Jger inden mødet var 
materialet til beboermødet blevet omdelt Materialet bestod af forslag til dagsorden 
og nævnets samlede ændringsforslag ( = F1 nf. /ref.} til det gældende 
husdyrreglement Der var ogsA en attikel om muskelhunde-problemer og de seneste 
stramninger i hunde/oven til brug for baggrundsinformation til Galgebakkens 
beboere. Artiklen var skrevet af Lise Lotte Christensen og hentet fra hjemmesiden 
netdyredoktor.dk. Endvidere der henvisninger til forskellige 'steder' pA Internettet til 
de beboere, som havde tid og lyst til selv at indhente yderligere information om 
mødets emner. 
Til mødet blev uddelt 74 stemmesedler, hvilket svarer tii at ca. 5,3% af samtlige 
husstande var repræsenteret Endvidere deltog afdelingsleder Kaj Agnershøj i mødet 

Indledende punkter: _ 
1) Dorte brink blev valgt til dirigent og Steen Søndergaard til med-dirigent. 2) Sten 
Hansen (nævnssekretær) blev valgt til referent. 2½): Anita Sørensen og Jytte 
Jørgensen blev valgt til stemmeudvalg. 3) a: Den vanlige forretningsorden blev 
godkendt. b: Den fremlagte dagsorden blev godkendt. 

Vedr.dagsordenen: 
Under mødet opstod der imidlertid en række tvivlsspørgsmål blandt mødedeltagerne, 
især om hvorvidt de forskellige forslag om begrænsninger af antal dyr kunne 
besluttes, inden der var truffet beslutninger om ikrafttrædelse og overgangsordning. 
Denne tvivl gjorde, at dirigenten - efter nogle pauser med dialog mellem 
forslagsstillerne, dirigenter og referent- fraveg den godkendte dagsordenen og i 
forståelse med mødedeltagerne improviserede en 'justeret' og 'revideret' dagsorden. 
(jvf. pkt. 28 i forretningsorden: "Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende 
forretningsorden, afgøres af dirigenten." /ref.) 

Dagsorden blev således til : 
4) Forslag vedr. overgangsordninger og ikrafttrædelse 
5) Forslag vedr. begrænsning af antal hunde og katte 
6) Forslag vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde 
7) Øvrige ændringsforslag til husdyr-reglementet. 
8) Afstemning om det samlede husdyrreglement 
9) Eventuelt 

Som følge af denne tvivl - og af hensyn til den almindelige forstAlighed og oplysning 
- vil vi ( dir. og ref.) derfor her opstille en nummereret liste over de forslag, som blev 
bragt til afstemning pA mødet· 
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Nummereret dste over de forslag, som blev bragt til afstem
ning på mødet: 

Fl: Nævnets oprindelige ændringsforslag til det gældende 
husdyrreglement: 
Dette bestod af en rettet udgave af det gældende husdyrreglement, hvori nævnets 
ændringsforslag var indføjet med hhv. e>,e1 se egRiAg for formuleringer, som nævnet foreslog 
skulle udgå af og kurstvfor formuleringer, som nævnet foreslog skulle tilføjes i det gældende 
husdyrreglement. Forslag vedr. forbud mod husdyr i de mindre lejemål var pkt. 4 på den 
godkendte dagsorden. Forslag vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde var pkt. 5. på den 
godkendte dagsorden. Andre ændringsforslag fra nævnet ( og evt. andres) var pkt. 6 på den 
godkendte dagsorden. Vedr. ikrafttrædelse indeholdt nævnets oprindelige ændringsforslag 
følgende tilføjelse: " Det reviderede husreglement træder i kraft den 11. september 2007." 
(Der henvises i øvrigt til det husstandsomdelte materiale til beboermødet /ref.) 

F2: Nævnets ændringsforslag (til eget oprindelige ændringsforslag) vedr.: 
Delvis udskydelse af ikrafttrædelsen af det husdyrreglementet: 
" Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 2007. 
Dog kan eksisterende/boende dyr, der endnu ikke er registreret i bebyggelsen, registreres ved 
henvendelse til ejendomskontoret i en periode på 14 dage, dvs. til og med tirsdag den 25. 
september. Dette gælder dog ikke hunde af de i pkt. 3 (*/ref.) nævnte racer og blandinger af 
disse. " (* Med "pkt. 3" henvises til pkt. 3 i nævnets oprindelige ændringsforslag til 
husdyrreglement - altså Fl i dette referat.lref.) 

F3: Samarbejdet beboerforslag vedr. overgangsordning: 
Under mødet blev der to ændringsforslag fra Olga Lundsgård og Gurli Rasmussen, for at sikre, 
at beboerne i de små lejligheder kunne beholde deres dyr. Dirigenten samarbejde i forståelse 
med forslagsstillerne disse forslag med nævnets 14. dages tidsfrist for registrering (i F3) til: 
"Lejere i Al, A2 og Bl lejemål og D-huse, som har ((max. 21 ref. og dir.)) dyr nu, kan beholde 
disse, til dyret dør eller de fraflytter. Hvis dyret ikke er registrere.t, skal defregistreres inden 14 
dage." 

F4: Kun tilladelse til holde katte i de små boliger: 
Bibi (Bibianne) Nielsen stillede et forslag, som indebar, at man godt måtte holde katte i de små 
boliger: " Det er ikke tilladt at holde hunde samt de i pkt. 5 nævnte andre husdyr (ænder, høns 
osv.) i lejemålene Al, A2, Bl og D-huse." (Efter egne notater+ båndaflytning /ref.) 

FS: Max. 1 dyr (hund eller kat) i alle Galgebakkens boligtyper og lejemål: 
Endvidere stillede Bibi forslag om at: " For at begrænse antallet af dyr på Galgebakken er det 
fremover kun tilladt at holde 1 dyr i alle lejemål." (efter egne notater og båndaflytning /ref.) 
Dirigenten præciserede, at denne begrænsning også gælder de store lejemål i familieboligerne. 

F6: Nævnets ændringsforslag (til eget oprindelige ændringsforslag) vedr.: 
Præcisering af forbudte hunderacer, fremlagt til mødet: 
" .•• Pitt Bull Terrier og Tosa Inu, ( begge forbudt ved lov). 
Hvis der er eller opstår tvivl om hundens raætilhørsforhold, skal beboeren (efter krav fra 
ejendomskontoret) kunne dokumentere dette efter konsultation hos en af BO-VEST godkendt 
dyrlæge. Såfremt dyrlægen ikke kan identifiære en blandingshunderace, må disse hunde anses 
for at være lovlige. " 
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Fortsat mødereferat efter revideret og justeret/ ',gsorden: 

4) Forslag vedrørende overgangsordninger og ikrafttrædelse 
Det samarbejdede F3-beboerforslag vedr. overgangsordning blev vedtaget med stort 
flertal for og få stemmer imod. 

5) Forslag vedr. begrænsning af antal hunde og katte 
F4-forslaget om, at det Kun blev tilladt at holde katte i de små boliger, blev vedtaget 
med 56 stemmer for og 16 imod. 

FS-forslaget om, at der max. må holdes 1 dyr (hund eller kat) i alle Galgebakkens 
boligtyper og lejemål, blev vedtaget med 44 stemmer for og 22 imod. 

6) Forslag vedr. forbud mod muskelhunde/kamphunde 
Nævnets oprindelige ændringsforslag vedr. muskelhunde/kamphunde, som var 
indeholdt i Fl: "Følgende hunderacer er det ikke tilladt at holde: Amstaff og 
blandinger af disse. Bu/fmastiffog blandinger af disse. Buflte"ier og blan
dinger af disse. Dogo Argentino og blandinger af disse. Dogo Canarian og 
blandinger af disse. Dogo de Bordeux og blandinger af disse. Americano 
Bul/ Terrier og blandinger af disse • •. " 
- samt nævnets F2-tilføjelse med præcisering af forbudte hunderacer: 
" ••• Pitt Bul/ Terrier og Tosa Inu, ( begge forbudt ved lov). Hvis der er eller 
opst:Ar tvivl om hundens racetilhørsforhold, skal beboeren {efter krav fra 
ejendomskontoret) kunne dokumentere dette efter konsultatlon hos en af 
BO-VEST godkendt dyrlæge. Slfremt dyrlægen ikke kan identificere en 
blandingshunderace, mA disse hunde anses for at være lovlige. R 

- blev sat til afstemning samlet: 
Forslaget blev vedtaget med 63 stemmer for og 4 imod. 

7) Øvrige ændringsforslag til husdyr-reglementet. 
Efter disse ændringer gennemgik dirigenten nævnets samlede forslag til 
husdyrreglement for at afklare resterende ændringsforslag: '-
Ændringen i husdyrreglementets pkt. 2, at registreringen af husdyr og udleveringen 
af husdyrtilladelse nu kun skal ske på ejendomskontoret - og ikke som tidligere også 
hos nævnet -var der ingen indvendinger imod. Ligeledes var der ingen indvendinger 
imod, at klagebehandlingen nu kun skulle ske i BO-VEST. 
Ordlyden af nævnets ændringsforslag, vedrørende delvis udskydelse af 
ikrafttrædelsen, F2 blev indføjet i husreglementet, da det indholdsmæssigt var 
identisk med beboermødebeslutningerne truffet under pkt. 4 og okt. 6 ovenfor. 

8) Afstemning om det samlede husdyrreglement 
Dette blev vedtaget med stort flertal. 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
23 

9) Afsluttenc._ spørgsmål, præciseringer og ideer vedr. 
husdyrregler ( og om IT): 
- Johanne gjorde opmærksom på, at husreglementet faktisk ikke stiller krav om, at 
indekatte skal øremærkes/chipses. Dirigenten svarede, at dyret på trods heraf skal 
registreres på Ejendomskontoret, som boende i lejemålet. 

- Johanne opfordrede katteejere i de små boliger til at give deres kat mulighed for 
komme ud, fordi boligerne er for små til en 100% indekat. (Måske ved at lufte dem 
med brug af sele og snor, som en anden beboer foreslog? /ref.) 

- Anita foreslog, at der i (og af?/ref.) stræderne opsættes skilte med præsentation af 
de dyr, som er registreret i strædet. 
- Annette spurte til, hvem man kunne henvende sig til, når ens computer var blevet 
smidt af nettet pga. ComX og terrorlovgivningen? Der blev henvist til Kristian Olesen 
fra IT-udvalget. 

Referent· 
StenHansen 

Mødet sluttede kl 21.15 

30. september 2007. Mvh: 

Dirigent: 
Dorte Brink 

Bilag til originalreferat og til GBP- referat: Husdyrreglement for Galgebakken 

PS: I næste nummer af Galgebakke Posten bringes et uddrag af debatten på mødet . 
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id!Mde: 
Husdyrreglement for Galgebakken ?ndhl lo.5efl t5T 
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. 
Ved 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 V A 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. 

Husreglementfor Galgebakken Optryk til beboermøde 10. oktober 2006 - 7 -
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Husdyrreglement 
Vedtaget på beboermødet den 10. september 2007 

Riv ud og hæng op! 
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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, dog med begrænsninger for de 
mindste lejemål jf. nedenfor. 

Ved alle former for husdyrhold gælder, at der skal tages hensyn til dyrenes 
og de omkringboen des 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 at holde op til 1 husdyr ( hunde og katte i samt de i pkt. 5 
nævnte andre husdyr) i lejemålene A3, A4, AS, B5, C2, C3 og C4. 
Det er ikke tilladt at holde hunde samt de i pkt. 5 andre husdyr i 
lejemålene A 1, A23, BI og D-huse. 

/ ' 

2. Hunde og katte sKal senest en måned efter anskaffelsen/indflytningen 
registreres på Ejendomskontoret. 
Ved 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. 

Følgende hunderacer er det ikke tilladt at holde: Amstaff og.blandinger af 
disse. Bullmastiff og blandinger af disse. Bullterrier qg blandinger af 
disse. Dogo Argentino og blandinger af disse. Dogo Canarian og blandin
ger af disse. Dogo de Bordeux og blandinger af disse. Americano Bull 
Terrier og blandinger af disse. Pitt Bull Terrier og Tosa lnu, ( begge 
forbudt ved lov). 

Hvis der er eller opstår tvivl om hundens racetilhørsforhold, skal beboeren 
( efter krav fra ejendomskontoret) kunne dokumentere dette efter 
konsultation hos en af BO-VEST godkendt dyrlæge. Såfremt dyrlægen 
ikke kan identificere en blandingshunderace, må disse hunde anses for at 
være lovlige. 



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 f ,nne tages op til 
behandling af BO-V~ST. 

Hvis reglerne konstateres overtrådt, kan BO-VEST 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. 

Ikrafttrædelse og overgangsordning 
Det reviderede husdyrreglement træder i kraft tirsdag den 11. september 
2007. 

Dog kan eksisterende/boende dyr, der endnu ikke er registreret i henhold til 
de gældende regler i bebyggelsen, registreres ved henvendelse til 
ejendomskontoret i en periode på 14 dage, dvs. til og med tirsdag den 25. 
september. 

Dette gælder dog ikke hunde af de i pkt. 3 nævnte racer og blandinger af 
disse. 

Husdyrreglement er vedtaget på beboermødet den 7. marts 2000 
og ved urafstemning den 21. marts 2000 - gældende fra 1. juli 2000 

revideret på beboermødet den 17. januar 2005 
og på beboermødet den 10. september 2007 
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BEBOERNÆVNET, 
Galgebakken 

Indkaldelse til: 

Galgebakken Øster 1-2 
TLF. 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 

tirsdag den 25. september 2007 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 afreferat(er) fra regnskabsbeboermødet 25. april 2007 

(Se GBP nr. 319, maj 07 - beslutningsreferat og nr. 321b, sommeren 07 - diskussionsreferat) 

6) Revision af agendaplanen 

7) Revision af landskabsplanen 

8) Budget 2008 
a) Gennemgang og diskussion af budget 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

9) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

10) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på budget-beboermødet, skal være nævnet i hænde 
senest tirsdag den 11. september kl. 12.00 (på nævnskontoret, Øster 1-2) 

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budget
beboermødet bliver husstandsomdelt senest tirsdag den 18. september. 

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

(Møde-indkaldelsen er husstandsomdelt den 2 8. august - senest) 
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