
Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Materiale til: 

Regnskabsbeboermøde 
Torsdag den 30. april 2009 kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

( I 

1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeudvalg. 4) Godkendelse af 
forretningsorden og dagsorden. 5) Referat fra beboermødet 10. nov. 08 om husreglement og 
råderetskatalog (se GB Posten nr. 335, dec. 08 - eller side 11-12) 

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

7) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning (side 2-5) 

8) Godkendelse af regnskab 2008 *) 

a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2008 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb. 
c) Afstemning om regnskab 2008 

9) Behandling af indkomne forslag: 
a) Ramme for budget 2010 (side 6ø.) 
b) Anlæg af petanque-bane på torvet (side 7) 
c) Ændring af leje for udlån af beboerhuset (side 8) 
d) Slukning af udelyset omkring Skt. Hans (side 6 n.) 

10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (side 9-10) 
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand. 
b) Valg til Galgebakkens afdelingsbestyrelse. 
c) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 

12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 

13) V As kommende generalforsamling den 28. maj 2009 

14) Eventuelt 

*) Sammen med dette hæfte husstandsomdeles årsregnskabet i en koncentreret og let overskuelig version, som 
indeholder de overordnede regnskabstaf. Det komplette årsregnskab med alle detailoplysninger kan ses og 
downloades på Galgebakkens hjemmeside: www.gbakken.dk, og det kan endvidere fås ved henvendelse til 
afdelingsbestyrelsens kontor (Øster 1-2) eller til ejendomskontoret (Øster 1-6). 

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 V A), ægtefæller og hermed ligestillede. 

Materialet er husstandsomdelt torsdag den 23. april 



De tre boligorganisationers beboere har fo1isat arbejdet med at lære hinanden og hinandens synspunkter 
at kende. I BO-VEST-regi er der arbejdet med at finde frem til et fælles administrationsbidrags-niveau 
med mulighed for tilkøb. Og arbejdet med et målsætningsprogram for BO-VEST er netop afsluttet og 
kan nu fremlægges i de tre organisationer før endelig behandling og vedtagelse på BO-VEST
r~præsentantskabsmødet i juni. 

Helhedsplanen forberedes 
Den tidsplan, som Landsbyggefonden havde udmeldt til Galgebakken, lød på færdig renovering i 2012-
13. Både BYG og Galgebakken havde læst LBF-brevet sådan. Men for nylig skubbede LBF på 
tidsfristerne for alle de V A-afdelinger, der endnu ikke er i gang med byggeri, så 2012-13 blev 
tidsfristen for godkendelse af skema A for Galgebakkens helhedsplan. Ikke desto mindre var der i det 
nye brev stadig en opfordring til at fortsætte forberedelsesarbejdet. 
De tekniske undersøgelser af Galgebakke-bygningerne går derfor videre med undersøgelser af den 
brune beton, af soklerne og de "hvide" beton-støttemure. For nylig er der foretaget termografi af 20 
huse af forskellige typer, både af betonfacaderne og de lette facader. En rapport vil snarest foreligge og 
kunne supplere de tekniske beton-undersøgelser. Der foreligger derudover de tekniske rapporter fra de 
indvendige undersøgelser og en landskabsrapport ( eller tilstandsvurdering af Galgebakkens friarealer, 
som er den nøjagtige betegnelse). 

( 1Disse undersøgelser foretages for at opfylde de krav LBF stiller til teknisk materiale, før der kan tages 
stilling til udformningen af en helhedsplan for en bebyggelse. 

( 

Der kan først foretages egentlige prioriteringer, når LBF indgår i nærmere dialog med BYG og 
Galgebakken. Inddragelse af beboerne vil følge dette arbejde tæt. Det er derfor også for tidligt at 
påbegynde nærmere drøftelse af økonomien. 
GAB-medlemmer og medlemmer af økonomiudvalget har netop deltaget i et kursus om helhedsplaner, 
udbudt af BYG v/Jesper Rasmussen og Thomas Grage. Alle Galgebakke-deltagere havde stort udbytte 
af kurset. 

Kloakrenovering 
er netop afsluttet, og der mangler kun opretning af asfalt og andre berørte arealer rundt omkring. 
En række popler, der stod meget tæt på kloakledningerne, er fældet efter ønske fra Albertslund 
kommune. 
Håbet er, at kloakrenoveringen vil fjerne en meget stor del af det rotteproblem, vi har haft gennem 
nogle år. 

\Husreglement og råderetskatalog 
Gennem en årrække har Nævnet/GAB arbejdet med en revision af Galgebakkens husreglement set i 
relation til den nye lovgivning om råderet, der samtidig krævede et nyt råderetskatalog. Arbejdet blev 
afsluttet i november 2008, og råderetskataloget er netop blevet godkendt af V As bestyrelse i februar 
2009. Efter indstilling fra GAB og BO-VEST vedtog beboermødet af hensyn til den fremtidige husleje 
og evt. deraf flg. udlejningsvanskeligheder IKKE at indføre brugen af kollektiv råderet på 
Galgebakken. 
Det nytrykte materiale er på vej til husstandsomdeling sammen med en brugervejledning til det 
gældende husdyrreglement. Med materialet vil desuden blive omdelt et oplæg til ny registrering af alle 
dyr, der er omfattet af reglementet, med en given frist. 
GAB mangler nu sammen med Driften at udarbejde planlagte pjecer med de vedtagne hegnsregler i et 
hurtigt overblik, med brandregler som udstukket af kommunen og enkelte manglende anvisninger for 
arbejde, der kan udføres af beboerne selv. 
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Bolignettets fremtid 
Efter afholdelse afto informationsmøder med hh. repræsentanter for ComX (vores nuværende udbyder) 
og Antenneforeningen Brøndby har Galgebakkens IT-udvalg arbejdet videre med indhentning af 
tekniske oplysninger og detaljer med henblik på en modernisering og fremtidssikring af bolignettet. 
Med deltagelse i V As IT-udvalg har vi desuden arbejdet med problemstillinger for fremtiden set fra 
forskellige synsvinkler alt efter afdelingernes udbyder-tilhørsforhold og kontrakter. 
IT-udvalget og GAB vil komme med oplæg og indstilling til beboerne om indgåelse af ny kontrakt og 
den tilknyttede økonomi på et særskilt beboermøde. 

Beboerdemokrati 
På et beboermøde i 2008 redegjorde beboere fra Skrænt 1 for deres utilfredshed med beboetmøderne, 
der efter deres mening var for kedelige at deltage i. En beboer fra strædet tilbød at nedsætte et 
beboerdemokrati-udvalg til arbejdet med at forbedre beboermøderne. GAB har ikke fået rapporter fra et 
sådant udvalgsarbejde, men glæder sig til spændende oplæg. 
Arbejdet med mulige elektroniske afstemninger er fortsat med Simon Lak Jensen som drivende kraft. 
Der mangler nu den sidste runde med indhentning af BLs juridiske kommentarer til brugen af et sådant 
afstemningsredskab, især i tilfælde hvor det ikke drejer sig om afstemninger, der ligner de 
urafstemninger, vi allerede kender. 

Udvalgsarbejde 
En række udvalg med såvel GAB-medlemmer som andre beboere som deltagere foretager 
sagsbehandling i en række sager, der hører under GABs arbejdsområde. Økonomiudvalg, byggeudvalg, 
husreglementudvalg, legepladsudvalg, Galgebakkens IT-udvalg, Grønt udvalg, Agendagruppen m.fl. er 
en del af det fungerende beboerdemokrati. 
Der er en stående opfordring til, at interesserede beboere kan melde sig. Oplysninger findes i 
GalgebakkePosten - hvis redaktion også er åben for nye deltagere. 
Et nynedsat trafikudvalg til bearbejdelse af trafiliforholdene omkring de to bebyggelser Galgebakken 
og Hyldespjældet mangler medlemmer. 

Kunstprojekt på Galgebakken 
"De hvide træers plads" manglede sine hvide træer, da de døde elmetræer var rådnet op. Galgebakkens 
udstillingsgruppe og GAB fandt et oplæg fra Landartkunstneren Mikael Hansen til et nyt projekt for 
pladsen ("De hvide søjler") spændende, og forelagde det for budgetbeboermødet. Projektet blev 
vedtaget med finansiering fra strædepengene for 2009 og med forventet fondsfinansiering. 

( 1 Der arbejdes for øjeblikket på at skaffe denne fondsfinansiering, for at projektet kan gennemføres. 

Arbejdsprogram for Nævnet/GAB 
Ved en gennemgang kan vi konstatere, at det kun er ganske få sager, vi ikke har nået at arbejde med. 
Fornemmelsen af at være mere end rigeligt udfordret tids- og arbejdsmæssigt er udbredt blandt GAB
medlemmerne. 
Men - som det forhåbentlig er fremgået - finder vi arbejdet spændende, og har alle lyst til at fortsætte i 
perioden 2009 - 10. 

Galgebakkens AfdelingsBestyrelse - GAB 
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Til pkt.9b (Petanque-bane): 

Kære regnskabs-beboermøde 

I forlængelse aflnitiativmødet lørdag den 7. marts opstod Petanque-gruppen, som nu arbejder på at 
skabe en mulighed for øget socialt samvær i Galgebakken for en billig penge. 

Vedlagte billede - grafisk manipulation udført af Christian Desfeux - viser vores ide, nemlig en 
petanque-bane placeret centralt ved Beboerhus og søndagscafe. Petanque er et spil for alle uanset 
alder og køn, og det kræver et minimum af udstyr. Det sociale aspekt er det centrale ved denne ide - en 
bane vil således ikke være et samlingspunkt, hvis den ligger i yderkanten af bebyggelsen. 

Vi er klar over, at Fastelavns- og 1.maj-fest benytter samme område- men heldigvis kan banen i kraft 
af sit øverste lag af stenmel modstå almindelig trafik. Vi arbejder videre med løsning af praktiske 
problemer af denne type. 

Vi er også klar over, at budgetåret normalt går fra september til september, men vi brænder for sagen 
og vil enormt gerne anlægge den før sommerferien, så vi håber inderligt på forståelse - også i 
betragtning af det beskedne udgiftsniveau. 

Vi ansøger om 17.500,-kr., som skal dække følgende poster: 

Udgravning....................... DKK 5000,
Sten og grus inkl. levering ..... DKK 9000,
Ramme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DKK 3500,-

I alt .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... DKK 17.500.-

Alt arbejde med påfyldning, træramme, stampning etc., vil vi gøre selv over en weekend. 

Der er endvidere planer om at starte en decideret Petanque-klub, som kan varetage banens 
vedligeholdelse - rive og fjerne ukrudt. 

Galgebakken, 15. april 2009. Med venlig hilsen: 
Steffen Stripp, steffen.stripp@dffdk Christian Desfeux, vercors@comxnet.dk 

Gunhild Hansen, gunhil7@hotmail.com 
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Til pkt.10: 

Arbejdsgrundlag for GABs arbejde i 2009-10 
Ol Fortsættelse af planlægning af helhedsplan for Galgebakken iflg. Landsbyggefondens udmeldte 

tidsplan i samarbejde med BO-VEST og Landsbyggefonden, herunder den relaterede 
økonomi og det afledte huslejeniveau 

02 Fortsætte arbejdet med undersøgelse af kravene til bebyggelsen i forbindelse med 
helhedsplanen 

03 Fmisætte arbejdet med at skaffe erstatning for de afgivne beboerlokaler i forbindelse med 
institutionssalget: værksted, udlån og lille beboerlokale, herunder den relaterede økonomi 

04 Fortsættelse af "Projekt Hængende Haver" i samarbejde med Driften, herunder misligholdte 
haver, genopretning og forskønnelse, bl.a. i forbindelse med flytninger 

05 I samarbejde med Grønt udvalg og Driften arbejde med revision af Landskabsplanen for 
Galgebakkens grønne områder 

06 Afslutte arbejdet med manglende anvisninger og vejledninger på godkendte 
forbedringsarbejder. Afslutte og omdele pjecer med hegnsreglerne som gældende i 
husreglement og brandregler for bebyggelsen som godkendt af kommunens brandmyndighed 

07 Efter godkendelse af Galgebakkens råderetskatalog kan vi nu tage fat i undersøgelsen af 
spørgsmålet om registrering af, hvad der er lavet i boligerne uden godkendelse 

08 Fugtbekæmpelse: et ønske om evt. at indføre sundhedstjek i boligerne har afventet en mulig 
udarbejdelse af en model med tilhørende økonomi fra BO-VEST. Dette arbejde er endnu ikke 
afsluttet. Formålet med et sundhedstjek er at forebygge og behandle skimmelsvampeangreb og 
undgå store fraflytningsregninger med evt. deraf flg. tab for afdelingen 

09 Fugtbekæmpelse: undersøgelse af økonomi og teknik omkring emhætteløsning til 
fremlejemålene i A-gårdhusene og B-rækkehusene, samt mekanisk udsugning i badeværelser. 
Arbejdet var planlagt set i sammenhæng med helhedsplan. Det bør nu vurderes, om det kan 
vente 

10 Fortsættelse af arbejdet med nye legepladser og legeredskaber i bebyggelsen i samarbejde med 
Legepladsudvalget 

11 Arbejde med forholdene for store børn og unge i bebyggelsen - i samarbejde med 
omkringliggende institutioner 

12 I samarbejde med IT-udvalget og Driften sørge for fornyelse af kontrakt med udbyder for 
Galgebakkens Bo lignet med deraf følgende omkostninger og henlæggelser til forbedringer og 
fremtidssikring. Desuden udvikling af Galgebakkens informations- og debatkanaler 
(hjemmeside, info-TV, GalgebakkePosten m.m.) samt fortsat arbejde med elektroniske 
afstemninger 

13 Agendaarbejde i samarbejde med Agendagruppen, Lysudvalget m.fl. med fokus på 
energibesparelser, herunder deltagelse i klimaudfordringen 2009-10 
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Til pkt. 5: 
Referatet fra beboermødet 10. nov. 08 

Da der blev et par blanke sider i overskud i hæftet, har jeg nedenfor med- og gen-taget referatet fra det 
seneste beboermøde (som første gang blev bragt i GB Posten 335, dec. 08) 

- og således givet et bidrag til at reducere papirspildet © 

Referat fra beboermøde på Galgebakken 10. november 2008 om: 

mvh. Sten Hansen 
GAB sekretær (og EM-referent) 

Revision af husreglementet og vedtagelse af 
råderetskatalog 
Mødet var indkaldt for at færdigbehandle ændringerne af husreglementet, som ikke blev afsluttet på 
beboermødet den 29. maj 2008, og for at vedtage et råderetskatalogfor Galgebakken. En uge inden 
mødet blev materialet til beboermødet husstandsomdelt. Der blev udleveret 52 stemmesedler til mødet, 
hvilket svarer til, at ca. 3, 7% af samtlige husstande var repræsenteret. Endvidere deltog afdelingsleder 
Kaj Agnershøj i mødet. 

Indledende punkter: Dorte Brink blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen til med-dirigent. Sten 
Hansen (sekretær) blev valgt til referent. Ken Møller og Anita Sørensen blev valgt til stemme-optællere. 
Den vanlige forretningsorden og den fremlagte dagsorden blev vedtaget. Referatet fra budgetbeboer
mødet den 18. september 2008 blev godkendt uden kommentarer. 

Revision og godkendelse af det samlede husreglement (pkt. 6) 

Gennemgang og behandling af den resterende del af husreglementet: 
Indledningsvist spurte dirigenten om det var korrekt, som hun havde fået oplyst af en beboer, at 
beslutningerne om ændringer afhusreglementet vil få tilbagevirkende kraft. Biba Schwoon fra 
afdelingsbestyrelsen understregede, at ændringer til husreglementet som vedtages i aften, naturligvis 
ikke har tilbagevirkende kraft. Men også, at Galgebakken helt tilbage til 1970'erne har haft et 
husreglementet, og dette har, med de mindre ændringer som er foretaget igennem tiden, været 
gældende lige så længe. At der så har været en praksis, hvor folk har kunnet foretage en hel masse ting 
uden at nogen skred ind, det er en helt anden sag. 

Behandlingen af husreglementet blev genoptaget ved 'Udvendige forandringer'. Dirigenten gennemgik 
de forskellige ændringsforslag fra afdelingsbestyrelsen, som i beboermødematerialet var skrevet ind i 
husreglementet. Til de fleste af disse ændringsforslag var der ingen indvendinger eller kommentarer. 

Dog var der en række forståelsesspørgsmål og kommentarer til fortolkningen af reglerne for hegn: 
Det var især betydningen af formuleringen: "På forarealet i strædet må plankeværker og hække 
vinkelret på huset ikke overstige 160 cm. fra terræn og skal være af Galgebakkehegns-typen. " 
(side 6 lidt efter midten i beboermødematerialet) sammenholdt med: "Hvis beboerne ønsker hegn på 
deres forareal, kan dette max. være 120 cm. højt og skal sættes på husets forareal. "(side 5 for neden). 
Dirigenten præciserede og konkluderede undervejs, at dette skal forstås sådan, at den maximale 
hegnshøjde på 160 cm. vinkelret på huset gælder for hele skellet mellem naboer i forhaverne ( og ikke 
kun for indgangspartiet ved rækkehusene imellem hoveddørene). Biba Schwoon supplerede med, at for 
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ÅRSREGNSKAB 
Boligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/ BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 88180880 
Telefax: 88180881 
E-postadresse: 
BO-VEST@BO-VEST.dk 
CVR-nr. (SE-nr.): 
29 96 63 89 

50 

50 
165 

01.01.2008 - 31.12.2008 
Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

Afdeling 
LBFnr.: 900 

Galgebakken 
Galgebakken Torv m.fl. 

2620 Albertslund 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

Albertslund 
Kommune 
Nordmarks Alle 1 
2620 Albertslund 

Telefon: 43686868 
Telefax: 43686928 
E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 798 

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja 
Dato for forhøjelse: 01-01-2008 
Forhøjelse i %: 0,64 
Forhøjelse i m2

: 5 
Årsbasis kr: 325.224 

Henlæggelser 
21% 

Øvrige variable udg. 
m.v. 
5% 

Ekstraordinære udg. 
m.v. 
18% 

Vedligeholdelse 
3% 

100 kr. bruges således: 

Renholdelse 
9% 

Nettokapitaludgifter 
21% 

Administration 
4% 

----------Øvrige faste udgifter 
m.v. 
2% 

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2008. 
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på 
ejendomskontoret. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2008 - 31.12.2008 

AFDELING: 59 

Konto 
INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201. Boligafgifter og lejer 
202. Renter 

2.-5. Drift af fællesfaciliteter 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 

208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 

209. INDTÆGTER I ALT 

220. INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 

BALANCE PR. 31.12.2008 

AKTIVER 

304.9 
309.9 

310. 

401. 
402. 
405. 

417. 
426. 

430. 

Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

Henlæggelser {afdelingens O(:!sgaring} 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelsf 
Istandsættelse ved fraflytning m.v. 
Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v. 

Langfristet gæld 
Kortfristet gæld 

PASSIVER I ALT 

Eventualforpligtelse: 

2008 

52.046.508 
452.816 
877.715 

53.377.039 

1.128.336 

54.505.375 

54.505.375 

2008 

544.168.988 
20.464.640 

564.633.628 

18.712.555 
464.749 
803.674 

19.980.978 
542.798.022 

1.854.628 

564.633.628 

Kr. pr. 
m2 

854 
7 

14 

876 

19 

894 

894 

Budget 
2008 

(1.000 kr.) 

51.376 
242 
996 

52.614 

0 

52.614 

52.614 

2007 
(1.000 kr.) 

548.539 
17.042 

565.581 

15.492 
395 
519 

16.406 
546.942 

2.233 

565.581 

Afdelingen har en leasingaftale hos Nordania leasing vedrørende kopimaskine. 
Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2008 kr. 1.000.000 
Der verserer pt. sag ved advokat for denne forpligtelse. 

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

Revisor har haft følgende supplerende oplysninger til regnskabet: 
Der er ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo på kr. 9.300.000 pr. 31. 
december 2008. 

Budget 
2009 

(1.000 kr.) 

53.636 
385 
865 

54.886 

0 

54.886 

54.886 

Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v. optaget som aktiv under posten 
midlertidige driftslån. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi. 

Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2011/2017 ikke være 
tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v. 
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2008 - 31.12.2008 

Boligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

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): 
29 96 63 89 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

Institutioner 

Egen anvendelse D-huse 

I alt 

50 Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Galgebakken 

Galgebakken Torv m.fl. 

2620 Albertslund 

Antal Bruttoetage-

rum areal i alt (m2
) 

3.564 

2 7.254 

3 3.552 

4 13.586 

5 32.573 

6 

7 

326 

900 

Antal 

lejemål 

117 

124 

43 

151 

252 

2 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

Albertslund 
Kommune 
Nordmarks Alle 1 
2620 Albertslund 

Telefon: 
43686868 
Telefax: 
43686928 
E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

å lejemåls- Antal leje-

enhed målsenheder 

117 

124 

1 43 

151 

252 

0 

0 

1 0 

1 pr. påbeg. 60 m2 6 

1 pr. påbeg. 60 m2 0 

0,0 

693,0 
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Vridsløselille Andelsboligforening 

Boligorganisationsnr. 50 

Afdeling 59 

ÅRSREGNSKAB 01.01.2008 - 31.12.2008 

Administrationens påtegning 

Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres 
opmærksom på følgende forhold: 

Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2008 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. Dette 
skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler samt forudbetalte 
forsikringer for 2009. 

Af den senest udarbejdede drifts- og vedligeholdelsesplan fremgår det, at afdelingen har vedligeholdelses- og 
forbedringsarbejder for 547,5 mio. kr. i perioden 2009-2024. Af disse arbejder påregnes 196,9 mio. kr. finansieret af 
afdelingens henlæggelser, og 225,6 mio. kr. ved optagelse af lån som led i en helhedsorienteret løsning med 
Landsbyggefondens deltagelse. 

~I 
Økonomimedarbejder 
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Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, 
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2008 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for 
regnskabsåret 01.01.2008 - 31.12.2008 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene 
boliger m.v. 

Supplerende oplysninger 
Der er jf. note 19+20 ydet andre driftsstøttelån til afdelingen med samlet saldo på kr. 9.300.000 
pr. 31/12 2008. Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om drift af almene boliger m.v., 
optaget under posten andre anlægsaktiver. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er 
uden værdi. 

Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 
2011 /2017 ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte 
vedligeholdelsesarbejder m.v. 

Københ n, den 27. marts 2009 
KP 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2008 - 31.12.2008 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2008 2008 2009 

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

UDGIFTER 

ORDINÆR DRIFT 

105.9 1 Nettokapitaludgifter 11.733.443 11.351 11.757 

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 

106 Ejendomsskatter 4.390.937 4.000 4.663 
107 Vandafgift 2.768.804 2.888 3.016 
109 2 Renovation 1.721.032 1.305 1.809 
110 3 Forsikringer 838.529 878 1.320 

111 Afdelingens energiforbrug: 
1. El og varme til fællesarealer 328.304 341 288 
3. Målerpasning m.v. 195.855 524.159 200 200 

112 Bidrag til boligorganisationen: 
4 1. Administrationsbidrag 2.045.736 2.046 2.109 

2. Dispositionsfondsbidrag 141.372 2.187.108 141 146 

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 12.430.569 11.798 13.551 

VARIABLE UDGIFTER: 

114 5 Renholdelse 4.709.513 5.096 4.963 
115 6 Almindelig vedligeholdelse 1.848.080 1.803 1.963 
116 6 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 

1. Afholdte udgifter 6.613.745 7.695 9.479 

I 
2. Heraf dækket af tidligere 

I henlæggelser (konto 401) -6.613.745 0 -7.695 -9.479 

117 Istandsættelse ved fraflytning: 
(A-ordning): 
1. Afholdte udgifter 730.280 700 800 

henlæggelser (konto 402) -730.280 0 -700 -800 

118 7 Særlige aktiviteter: 
1. Drift af fællesvaskeri 528.842 608 639 
2. Andel af fællesfaciliteters drift 318.513 250 330 
3. Drift af møde- og selskabslokaler 364.875 1.212.230 422 432 

119 8 Diverse udgifter 1.280.074 1.378 1.378 

119.9 Variable udgifter i alt 9.049.897 9.557 9.705 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2008 - 31.12.2008 

AFDELING 59 

Resultat-
opgørelse Budget Budget 

2008 2008 2009 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201 Boligafgifter og leje: 
1. Beboelse 48.261.984 51.252 53.325 

Trinetteleje 189.200 182 188 
2. Leje, enkeltværelser 3.471.748 0 0 
3. Erhverv 123.576 124 124 

52.046.508 51.558 53.636 
202 13 Renter: 

0. Renter af tilgodehavende 
i boligorganisationen 423.810 237 355 

14 1. Øvrige renteindtægter 29.006 452.816 5 30 

203 Andre ordinære indtægter: 
7 2. Drift af fællesvaskeri 546.364 504 530 
7 3. Fællesfaciliteter 284.551 260 285 
7 4. Drift af møde- og 

selskabslokaler 46.800 877.715 50 50 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 53.377.039 52.614 54.886 

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 

206 15 Korrektion vedr. tidligere år 1.128.336 0 0 

208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 1.128.336 0 0 

209 INDTÆGTER I ALT 54.505.375 52.614 54.886 

220 INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 54.505.375 52.614 54.886 
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BALANCE PR. 31.12.2008 

AFDELING 59 

Regnskab Regnskab 
2008 2007 

Konto Note (1.000 kr.) 
PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 26 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 18.712.555 15.492 
402 27 Fælleskonto (A-ordning) 464.749 395 
405 28 Tab ved lejeledighed og fraflytning 803.674 519 

406.9 HENLÆGGELSER I ALT 19.980.978 16.406 

407.9 HENLÆGGELSER-UNDERSKUD 19.980.978 16.406 

LANGFRISTET GÆLD 

FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 

408 Oprindelig prioritetsgæld: 
1. Realkredit Danmark 53.468.412 61.341 
4. Landsbyggefonden 2.280.000 55.748.412 2.280 

409 Beboerindskud 4.933.142 4.933 
412 Byggefondsindestående 317.057.503 309.185 

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.057 377.739 

413 Andre lån: 
30 1. Forbedringsarbejder m.v. 3.047.925 3.161 
31 2. Bygningsskader 151.710.179 154.758.104 154.568 

414 Andre beboerindskud: 
2. Forhøjet indskud ved 

genudlejning 684.902 685 
5. Deposita 315.959 1.000.861 320 

415 Driftsstøttelån: 
1. Driftstabslån 9.300.000 9.300 
4. Særstøttelån 0 1.168 

417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 542.798.022 546.942 

KORTFRISTET GÆLD 

421 32 Skyldige omkostninger 1.538.818 2.011 
422 Mellemregning med fraflyttere 106.006 36 
423 Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme 209.804 186 

426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 1.854.628 2.233 

430 PASSIVER I ALT 564.633.628 565.581 

Eventualforpligtelse: 
Afdelingen har en leasingaftale hos Nordania leasing vedrørende kopimaskine. 
Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2008 kr. 1.000.000 
Der verserer pt. sag ved advokat for denne forpligtelse. 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2008 2008 2009 

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

114 5 Renholdelse 

Driftpersonale: 
Driftpersonaleløn inkl. afløsning m.v. 4.278.705 4.411 4.300 
Regulering af feriepengeforpligtelse 61.650 80 60 
Diverse anden renholdelse 56.314 110 120 
Arbejdssedler 290 0 0 
Refusion inspektør -76.500 -77 -57 
Ejendomskontor 389.054 571 540 

Renholdelse i alt 4.709.513 5.096 4.963 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2008 2008 2009 

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

118/203 7 Særlige aktiviteter 
118.1 Drift af fællesvaskeri 

Vedligeholdelse af maskiner 0 0 20 
Rengøring af vaskeri - ekstern 85.867 95 98 
Vandforbrug i vaskeri 77.551 88 90 
Elforbrug i vaskeri 196.992 196 205 
Varmeforbrug i vaskeri 13.652 8 9 
Vaskemidler - andre forbrugsmidler 113.620 165 165 
Modem/telefon/gebyrer 16.817 29 25 
Andet 0 3 3 
Hærværk vaskerier 24.343 25 25 

Udgifter fællesvaskeri i alt 528.842 608 639 

203.2 Indtægter fællesvaskeri 546.364 504 530 

Drift af fællesvaskeri i alt -17.522 104 109 

118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 

Trinetter indkøb 212.427 150 200 
Trinetter op- og nedtagning 79.184 50 75 
Trinetter reperationsudgifter 26.902 50 55 

Udgifter fællesfaciliteter i alt 318.513 250 330 

203.3 Diverse indtægter 0 175 0 
Kommunens andel vej og p-arealer 53.595 30 30 
Salg og lejeindtægt udlån 42.597 55 55 
Galgebakkens Pub - indtægter 188.360 0 200 

Andel af fællesfaciliteters drift i alt 33.962 -10 45 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2008 2008 2009 

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

126 10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 

Forbedringsarbejder/ anlægsaktiver (konto 303.1) 170.965 442 205 

Afskrivning på forbedringsarbejder i alt 170.965 442 205 

127 11 Ydelser på realkreditlån til bygningsskader 

Afdrag (konto 303.2) 5.683.172 7.892 8.622 
Renter m.v. 4.496.642 0 0 
Offentlige tilskud -2.214.752 0 -486 

Nettoydelse på lån til bygningsskader 7.965.062 7.892 8.136 

134 12 Korrektion vedr. tidligere år 

Korrektion vedr. tidligere år 8.905 0 0 
Indfrielse særstøttelån 2006 & 2007 970.890 0 0 
Renovationsafgift 2006 455.011 0 0 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.434.806 0 0 

202 13 Renter 

Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto minus 2 
pct. point. 
Gæld til boligorganisationen forrentes med Nationalbankens diskonto plus 1 pct. point. 

202.1 14 Øvrige renteindtægter 

Øvrige renteindtægter 886 0 0 
Renter, fraflyttere - friv.forllig 28.115 5 30 

Øvrige renteindtægter i alt 29.001 5 30 

206 15 Korrektion vedr. tidligere år 

Korrektion vedr. tidligere år 89.805 0 0 
Fra dispositionsfonden vedr. særstøttelån 713.469 0 0 
Renholdelsesgebyr 2005-07 246.343 0 0 
Tidligere afskrevne fraflyttere 78.719 0 0 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 1.128.336 0 0 
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NOTER 

AFDELING 59 
Regnskab 

2008 

Regnskab 

2007 
(1.000 kr.) 

4. Affaldsøer 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 

Afdrag i året 
Afskrivning i året 

Samlet afdrag og afskrivninger 

Værdi ultimo 

3.280.398 

3.280.398 

113.128 
60.000 

173.128 

3.107.270 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2008 kr. 59.345, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

5. Skimmelsvamp 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 
Afskrivning i året 
Årets overskud 

Samlet afdrag og afskrivninger 

Værdi ultimo 

6. Helhedsplan 

Afholdte udgifter primo 
Tilgang i årets løb 

Anskaffelsessum 

Værdi ultimo 

48.965 

48.965 
48.965 

0 

48.965 

0 

640.177 
212.202 

852.379 

852.379 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2008 kr. 852.379, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt 
byggeregnskab. 

7. Nyt beboerhus 

Afholdte udgifter primo 838.799 
Tilgang i årets løb 48.782 

Anskaffelsessum 887.581 
Årets overskud 320.727 

Samlet afdrag og afskrivninger 320.727 

Værdi ultimo 566.854 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2008 kr. 566.854, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt fra 2010. 

Forbedringsarbejder i alt 16.083.727 
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3.449 

3.449 

108 
60 

168 

3.280 

1.035 

1.035 
320 
666 

986 

49 

608 
32 

640 

640 

792 
47 

839 
0 

0 

839 
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NOTER 

AFDELING 59 
Regnskab Regnskab 

2008 2007 
Konto Note (1.000 kr.) 

4. Varmeanlægsrenovering 1998 

Afholdte udgifter primo 17.407.543 17.666 

Anskaffelsessum 17.407.543 17.666 
Indeksregulering i året 464.583 317 

Samlet indeksregulering 464.583 3,17 
Afdrag i året 586.505 576 

Samlet afdrag og afskrivninger 586.505 576 

Værdi ultimo 17.285.621 17.408 

Bygningsskaderenovering i alt 140.514.489 142.893 

304.1 19 Driftstabslån 

Landsbyggefonden 9,300.000 9.300 

Driftstabslån i alt 9.300.000 9.300 

304.5 20 Andre driftsstøttelån 

Landsbyggefonden 0 1.168 

Andre driftsstøttelån i alt 0 1.168 

305.1 21 Tilgodehavende leje inkl.varme 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 233.149 253 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 233.149 253 

Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos boligtagere, må kr. 83.780 
anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 

305.4 22 Tilgodehavende fraflyttede boligtagere 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 1.381.108 1.282 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 1.381.108 1.282 

Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr. 756.817 
anses for tabsgivende. Der er henlagte midler til imødegåelse heraf. 
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NOTER 

AFDELING 59 
Regnskab Regnskab 

2008 2007 
Konto Note (1.000 kr.) 

407 29 Underskud 

Saldo primo 0 666 
Årets overskud (konto 140) 0 -666 

Underskud i alt 0 0 

413.1 30 Forbedringsarbejder 

Lån vedr. affaldsøer, RO 3.047.925 3.161 

Forbedringsarbejder i alt 3.047.925 3.161 

413.2 31 Bygningsskader 
Lån vedr. tagrenovering 1980, RO 16.335.389 17.967 
Lån vedr. tagrenovering 1980, LBF 6.083.985 6.084 
Lån vedr. tagrenovering 1997, RO 58.323.583 58.677 
Lån vedr. tagrenovering 1997, RO 42.485.912 42.757 
Lån vedr. varmerenovering 1998, RO 16.489.713 16.595 
Lån vedr. varmerenovering 1998, RO 795.907 812 
Lån vedr. IT-projekt, RO 11.195.689 11.675 

Bygningsskader i alt 151.710.178 154.568 

421 32 Skyldige omkostninger 

Kreditorer 76.146 469 
Afsatte rekvisitioner 400.151 328 
Skyldige omkostninger 396.148 653 
Skyldig EMO-honorar 86.894 43 
Feriepengeforpligtelse 490.551 429 
Skyldige omkostninger, byggesag 88.928 89 

Skyldige omkostninger i alt 1.538.818 2.011 

305.5/ 33 Antenneregnskab 2008 
425 Budget2008 

Afholdte udgifter primo -250.365 88.229 -155 
Udgifter i året: 
Service og vedligehold 250.000 553.802 162 
Afskrivninger i året 0 0 260 
Yde Ise i året 1.007.000 1.003.406 1.005 
Administrationsbidrag - antenne 7.500 16.614 5 
Beboernes indbetaling -1.014.135 -1.503.384 -1.189 

Underskud 2008 i alt 0 158.667 88 
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Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk] 
30. april 2009 14:36 
Biba Schwoon (E-mail); Jens Ellesøe Olsen (E-mail); Simon Lak Jensen (E-mail); Steen 
Søndergaard (E-mail) 
Oversigt over OH materiale til R.BM. 30. sept. 09 

Til Jens, Simon, Biba og Steen S.: 

Som I nok ved, er der indkommet en hel del ekstra materiale til fremvisning på overheads på 
beboermødet i aften. 

For overblikkets skyld har jeg lavet papirkopi af dette til mødets dir. samt til jer + Henrik Nordfalk + 
mig selv + GAB-kontoret. 
( Men jeg har ikke lavet papirkopier til omdeling på mødet - BORTSET FRA RESOLUTIONEN - , 
bl.a. fordi det er noget uklart, hvorvidt alle overheads'ene bliver fremvist, og i så fald vil omdelte 
papirkopier af ikke-fremviste overheads nok virke noget forvirrende. 

( nvh. Sten 

MVH 

1 



Til dirigenten på Galgebakkens regnskabsbeboermøde, torsdag den 30. april: 

Ved hjælp af dette og de efterfølgende papir-sider kan du/I/vi (forhåbentlig) få en 
slags overblik over, hvad der ( formentlig - og med dirigentens accept) vhja. 
overhed-projektorer bliver fremvist på aftenens regnskabsbeboermøde. 

Det drejer sig om: 

1. Plastik-OH' ere af dagsorden og de deciderede beboermødeforslag samt 
(gen)opstillingsliste fra afdelingsbestyrelsen. (Fra Birte Y. Nielsen har jeg i øvrigt modtaget 
skriftligt tilsagn om genopstilling til afdelingsbestyrelsen+ brugergruppen.) 
- altså uddrag af det husstandsomdelte beboermøde-materiale, som bliver fremvist på 

OH-projektor. 

2. En række plastik-OH'ere, som jeg efterfølgende er blevet bedt om at fremstille til 
brug for fremvisning på beboermødet. Det drejer sig om ændringsforslag, uddrag af 
referatet fra sidste års regnskabsbeboermøde, teksten i en e-mail fra Teit Svanholm 
og et resolutionsforslag fra afdelingsbestyrelsen. 
- alt dette relaterer sig til dagsordenens pkt. 9.a.: Indkommet forslag om: L 
"Ramme for budget 2010." ++;i pk+. 0( IA,vetlv. pe~q.e.-~~ 

3. Endvidere: 
- Regnskabet bliver fremvist via pc+pc-projektor af Jens og Simon 
- Christian fra Petanque-banegruppen vil illustrere gruppen forslag ved hjælp af et 
lille slide-show. ( I skrivende stund har jeg en kopi af dette liggende på nævnskontorets PC, men 
kan først nå at tjekke om det virker på beboermødets låne-computer kort inden mødet starter.) 

30-04-2009 13:33. Med venlig hilsen: 
Sten - kandidat til referent-hvervet. 

Kopi (inkl. flg. sider) til Biba, Jens og Simon fra afdelingsbestyrelsen. 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materiale til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
Torsdag den 30. april 2009 kl. 19.30 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeudvalg. 4) Godkeq.delse af 
forretningsorden og dagsorden. 5) Referat fra beboermødet 10. nov. 08 om husreglement og 
råderetskatalog (se GB Posten nr. 335, dec. 08 - eller side 11-12) 

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

( 7) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning (side 2-5) 

8) Godkendelse af regnskab 2008 *> 
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2008 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB's rådighedsbeløb. 
c) Afstemning om regnskab 2008 

9) Behandling af indkomne forslag: 
a) Ramme for budget 2010 (side 6ø.) 
b) Anlæg af petanque-bane på torvet (side 7) 
c) Ændring af leje for udlån af beboerhuset (side 8) 
d) Slukning af udelyset omkring Skt. Hans (side 6 n.) 

10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen (side 9-10) 
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand. 
b) Valg til Galgebakkens afdelingsbestyrelse. 
c) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 

12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 

13) V As kommende generalforsamling den 28. maj 2009 

14) Eventuelt 

*) Sammen med dette hæfte husstandsomdeles årsregnskabet i en koncentreret og let overskuelig version, som 
indeholder de overordnede regnskabstaf. Det komplette årsregnskab med alle detailoplysninger kan ses og 
downloades på Galgebakkens lifemmeside: www.gbakken.dk, og det kan endvidere fås ved henvendelse til 
qfdelingsbestyrelsens kontor (Øster 1-2) eller til ejendomskontoret (Øster 1-6). 

Efler 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. 

pqp,"Y- Mater;a/et er hu,standsomdelt torsdag den 23. april J 



Til pkt. 9a: /"/ AI\Y. /} · -" '4 ll \ ""\ 
(Ramme for budget 2010) l_!- Vf' • ~ J / / 

Forslag til vedtagelse på regnskabsbeboermødet 30. april 2009: 

Beboermødet på Galgebakken ønsker at fastholde de sidste to års positive 
huslejeudvikling, og beboermødet vedtager derfor, at budgettet for 2010 ikke må 
indeholde en huslejestigning, der overstiger den aktuelle inflation ( opgjort som et 
gennemsnit i perioden september 2008 til august 2009). Aktuelt ligger inflationen på 12-
måneds basis på 1,9 procent (februar-tal). 
Beboermødet overlader det til Galgebakkens afdelingsbestyrelse og økonomiudvalg at 
udarbejde et budget, der ligger inden for rammerne af denne beslutning. 

Erik Holstein, Ingrid Bang, Inge Damm, Fridtjof Herling, 
Simon Lak Jensen, Vibeke Ledertoug og Søren Vinzent . 

.. · --~ +'rxt-dk-ommende beboermøde: 

oH 
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Til pkt. 9b (Petanque-bane ): 

Kære regnskabs-beboermøde 

I forlængelse af Initiativmødet lørdag den 7. marts opstod Petanque-gruppen, som nu arbejder på at 
skabe en mulighed for øget socialt samvær i Galgebakken for en billig penge. 

Vedlagte billede - grafisk manipulation udført af Christian Desfeux - viser vores ide, nemlig en 
petanque-bane placeret centralt ved Beboerhus og søndagscafe. Petanque er et spil for alle uanset 
alder og køn, og det kræver et minimum af udstyr. Det sociale aspekt er det centrale ved denne ide - en 
bane vil således ikke være et samlingspunkt, hvis den ligger i yderkanten af bebyggelsen. 

Vi er klar over, at Fastelavns- og I .maj-fest benytter samme område - men heldigvis kan banen i kraft 
af sit øverste lag af stenmel modstå almindelig trafik. Vi arbejder videre med løsning af praktiske 
problemer af denne type. 

Vi er også klar over, at budgetåret normalt går fra september til september, men vi brænder for sagen 
og vil enormt gerne anlægge den før sommerferien, så vi håber inderligt på forståelse - også i 
betragtning af det beskedne udgiftsniveau. 

Vi ansøger om 17.500,-kr., som skal dække følgende poster: 

Udgravning....................... DKK 5000,
Sten og grus inkl. levering ..... DKK 9000,
Ramme .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. DKK 3500,-

1 alt . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. DKK 17.500.-

Alt arbejde med påfyldning, træramme, stampning etc., vil vi gøre selv over en weekend. 

Der er endvidere planer om at starte en decideret Petanque-klub, som kan varetage banens 
vedligeholdelse - rive og fjerne ukrudt. 

Galgebakken, 15. april 2009. Med venlig hilsen: 
Steffen Stripp, steffen.stripp@dfjdk Christian Desfeux, vercors@comxnet.dk 

Gunhild Hansen.gunhil7@hotmail.com 



Til pkt.9c: 

Forslag til beboermødet d. 30. april 2009: 

Ændring af leje for lån af beboerhuset. 

Forretningsudvalget for beboerhuset har pr. 1. januar 2009 forhøjet lejen for lån af 
beboerhuset fra 750 kr. til 1000 kr. for fredage/lørdage og helligdage og fra 400 kr. til 
500 kr. på alle andre dage. 
Imidlertid har Åge Nissen gjort opmærksom på at det er beboermødet som beslutter 
lejeprisen for lån af beboerhuset og øvrige udlån fra beboerudlånet. 

Forretningsudvalget foreslår derfor: 

1. Beboermødet tager de gældende lejepriser fra 1. januar til efterretning. 
2. Fremover er det forretningsudvalget som beslutter leje- og depositumprisen. 

Såfremt nogle måtte finde lejeniveauet urimeligt kan det altid indbringes for et 
beboermøde. 

Lejeprisen for lån af beboerhuset er forhøjet for at lejen bedre svarer til de omkostninger 
der er ved lån af beboerhuset, så som slitage, inventar, elforbrug, personaleforbrug ved 
aflevering. 

På vegne af forretningsudvalget. 

ot-1 

Dorte Brink 
Mark4-5B 

Materiale til regnskabs-beboermødet på Galgebakken torsdag den 30. april 2009 Side B af 12 



( 

T} i: 
~- hncløet 20 I 0) 

~ -'- '20 8Dfil 2009: 

Til pkt.9d: 

Nedenstående beslutningsforslag bedes behandlet på førstkommende beboermøde: 

Gældende fra 2009 slukkes udelyset i Galgebakken i perioden omkring sankthans, 
nærmere bestemt fra 16. juni 2009 til 30. juni 2009, begge dage inklusive. 

Begrundelsen for forslaget er dels ønsket om at mindske CO2-udledningen, der kan 
henføres til Galgebakken - dels ønsket om at give muligheder for æstetiske og 
naturmæssige oplevelser af stjernehimmel, og fravær af "lysforurening". 

Da der er tale om den lyseste tid af året, giver tiltaget ikke anledning til manglende 
orienteringsmuligheder eller reelle tryghedsproblemer. Vi har tidligere haft ordningen i 
Galgebakken; den blev for nogle år siden stoppet, men forslås nu genindført. 

Det er min opfattelse at forslaget støttes af Galgebakkens Agenda-gruppe. 

Galgebakken, Albertslund 7. april 2009. 
Med venlig hilsen 

Poul Evald hansen 
Galgebakken, Vester 9-2a 

Tjl. 43 64 32 43 I mobil 31 70 43 62 
e-.mail. pevh@poulevaldhansen.dk 

oti 
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Til pkt.JOb og c: ,, 

Flg. medlemmer af Galgebakkens AfdelingsBestyrelse (GAB) genopstiller: 

Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens 
Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon 

Flg. suppleanter til GAB genopstiller: 

Mike Hjorth Andersen, Henrik Nordfalk, Steen Søndergaard 

Nævnsmedlemmer: i alt 9 

Suppleanter: tidligere i alt 4, aktuelt 3 valgte. 

ol-I 
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( Ændiring§frnrsllag på OH ) 

Forslag til vedtagelse på regnskabsbeboermødet 30.4 , Oq 
Beboermødet på Galgebakken ønsker at fastholde de sidste to års positive 
huslejeudvikling, og beboermødet vedtager derfor, at budgettet for 2010 ikke må 
indeholde en huslejestigning, der overstiger den aktuelle inflation ( opgjort som et 
gennemsnit i perioden september 2008 til august 2009). Aktuelt ligger inflationen på 
12-måneds basis på 1,8 procent (marts-tal). 
Såfremt Folketinget vedtager en moms på administration (svarende til 0,6 
huslejeprocent), kan huslejen maksimalt stige med en sats svarende til 
inflationen plus 0,6 procent. 
Beboermødet overlader det til nævnet og økonomiudvalget at udarbejde et budget, 
der ligger inden for rammerne af denne beslutning. 

Erik Holstein, Ingrid Bang, Inge Damm, FridtjofHerling, Simon Lak Jensen, Vibeke 
Ledertoug og Søren Vinzent. 



( OH Hl R.BM på GB.)0/4.09 } 
- Uddrag af referat fra regnskabs-beboermøde på Galgebakken, 15/4.08. 

- bragt i GB Posten nr. 329, maj 2008: 

9b) Forslag fra beboergruppe om maksimum for hus
lejestigningen i budget 2009: 

" Beboermødet på Galgebakken konstaterer med tilfredshed, at det efter 
flere års urimeligt store huslejeforhøje/ser lykkedes at holde lejestigningen 
under inflationen i 2008. Denne positive udvikling skal fastholdes, og 
beboermødet vedtager derfor, at budgettet for 2009 ikke må indeholde en 
huslejestigning, der overstiger inflationen (opgjort som et gennemsnit i 
perioden september 2007 til august 2008). Aktuelt ligger inflationen på 12-
måneds basis på 3, 1 procent. Beboermødet overlader det til nævnet og 
økonomiudvalget at udarbejde et budget, der ligger inden for rammerne af 
denne beslutning. " 

Erik Holstein, Ingrid Bang, Simon Lak Jensen, Søren Vinzent, Inge Damm, 
Fridtjof Herling, Maja Andresen, Jesper Andresen, Anne Stougaard, Jeanne 

Hartvigsen og Claes So/borg. 

V As økonomidirektør, Teit Svanholm havde fremsendt en udtalelse om 
forslaget, som blev oplæst af Biba Schwoon: 

11 En beslutning om, at et budget ikke må indeholde en huslejestigning, der 
overstiger inflationen, er ikke lovlig. Der skal budgetteres med de udgifter (og 
indtægter), som objektivt kan imødeses og kendes. Hvis disse over-stiger 
inflationen, må huslejestigningen også være højere end inflationen. Beslutning 
om stigning, som ikke er højere end inflation, kan altså højst være en 
hensigtserklæring. BO-VEST vil bruge mindst 4% stigning på løn, }fr. 
overenskomst-resultaterne, og 3% som inflationsstigning på andre poster. " 

Erik Holstein havde ikke noget imod, at forslaget blev betragtet som en 
hensigtserklæring, men udbad sig alligevel nærmere dokumentation fra Teit 
Svanholm for det ulovlige i forslaget. Her efter blev forslaget diskuteret og der 
blev fremsat argumenter både for og imod forslaget. Forslaget blev vedtaget 
med 32 stemmer for, og 21 stemmer imod. 



OH til 0 pa GB 09 

"Der skal hvert år udarbejdes et driftsbudget til sikring af at lejen er fastsat 
således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingen -
(bekendtgørelse om drift af almene boliger §64). 

Det betyder f.eks. at hvis lønninger, materialepriser mv. stiger mere end 
inflationen og eller at henlæggelserne er for små, og/eller der skal iværksættes 
arbejder der skal lånefinansieres osv. osv, så skal huslejen om nødvendigt stige 
mere end inflationen. 

Mere væsentlig er det forhold at budgettet godkendes på beboermødet i september 
måned. Det er altså de personer som deltager på dette møde som træffer 
beslutning om budgettet, uanset om et tidligere møde har besluttet at budgettet 
kun må stige med eksempelvis 2%. 
Hvis det til budgetmødet eksempelvis er indkommet et forslag der koster 2% i 
huslejestigning, kan dette forslag ikke afvises fordi der tidligere er truffet 
beslutning om en maks. stigning." 

Mvh 

Teit 



Forslag til protestresolution 
til Beboermøde på Galgebakken 30.04.2009 

Beboermødet på Galgebakken protesterer imod planerne om yderligere 
at belaste beboerne i det almene byggeri med forhøjelser af huslejen ved 
påtænkt moms på ejendomsadministration - og bakker op om hørings
svar fra Boligselskabernes Landsforening. 

Beboerne i almene boliger har kun i ringe omfang kunnet udnytte bolig
forbedringspuljen. Landsbyggefondens midler til renovering er tidligere 
nedbragt til fordel for nybyggeri af ældre- og ungdomsboliger. 

Puljer til brug for energirigtig renovering - som de findes og bruges aktivt 
i bl.a. Tyskland, Schweiz og Østrig - er endnu ikke planlagt og vedtaget. 

For at beboerne kan betale huslejen efter renovering af deres boliger og 
dermed blive boende, er der brug for flere midler i Landsbyggefonden 
dels til nedbringelse af høje huslejer, dels til støtte af fremtidssikret ener
girigtig renovering, alternativt støtte gennem energipuljer. 

Beboermødet på Galgebakken, den 30. april 2009 

Muligt videre forløb: 
- kan vedtages med muligheden for lettere justering, hvis derindenge
neralforsamlingen kommer nyt om temaet 
- kan sendes til VAs bestyrelse (møde den 11.05.09) for evt. tilslutning 
- kan sendes til samtlige VAs afdelinger til orientering før VAs general-
forsamling, hvor resolutionen evt. kunne vedtages for hele VA 
- kan sendes som forslag til VAs generalforsamling (deadline 7.5.09) 

- kan senere sendes til Indenrigsministeren 
- kan senere sendes til Folketingets Boligudvalg 

( og dermed til de deri repræsenterede partier) 



?l. BM GB Jo.~.~ 
( Ændirilillg§foirnJl.ag på OH) 

Ændringsforslag til pkt. 9b - Petanque-bane: -Beboermødet på GB vedtager at henvise forslag pkt. 9b til 
budgetbeboermødet i september 2009. 

Forinden skal det afklares, hvordan banen skal indrettes (underlag, 
afgrænsning m.v.) samt prisoverslag for indkøb af materialer og udførelse 
af arbejdet m.v. 

GAB 
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Galgebakkens Beboernævn 

Fra: Biba Schwoon [bibaschwoon@comxnet.dk] 

Sendt: 30. april 2009 09: 11 

Til: 'GAB kontor' 

Cc: 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Kaj Agnershøj' 

Emne: forslag om husleje 

Hej Sten. 
Vil du til i aften lave en overhead med flg.: 
- udtalelse fra Teit Svanholm i 2008, mærket med rødt i vedhæftede referat 
- uddybning af synspunktet efter ønske fra Erik Holstein i mail fra Teit Svanholm 

"Der skal hvert år udarbejdes et driftsbudget til sikring af at lejen er fastsat 
således, at der er balance mellem samtlige udgifter og indtægter i afdelingen -
(bekendtgørelse om drift af almene boliger §64). 

Det betyder f.eks. at hvis lønninger, materialepriser mv. stiger mere end 
inflationen og eller at henlæggelserne er for små, og/eller der skal iværksættes 
arbejder der skal lånefinansieres osv. osv, så skal huslejen om nødvendigt stige 
mere end inflationen. 

Mere væsentlig er det forhold at budgettet godkendes på beboermødet i september 
måned. Det er altså de personer som deltager på dette møde som træffer beslutning 
om budgettet, uanset om et tidligere møde har besluttet at budgettet kun må stige 
med eksempelv1s 2%. 
Hvis det til budgetmødet eksempelvis er indkommet et forslag der koster 2% i 
huslejestigning, kan dette forslag ikke afvises fordi der tidligere er truffet 
beslutning om en maks. stigning." 

Mvh 

Teit 

På forhånd tak -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SP AMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 6106 spam-mails 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent en gratis SP AMfighter her. 

Jeg beskyttes af den gratis SP AMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 6106 spam-mails 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent en gratis SP AMfighter ber. 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG -www.avg.com 
Version: 8.0.238 / Virus Database: 270.12.9/2087 - Release Date: 04/29/09 18:03:00 

30-04-2009 
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Ændringsforslag til pkt. 9a Ramme for budget 2010: 

Beboermødet på GB ønsker at fastholde de sidste 2 års positive huslejeudvikling og 
vedtager derfor en hensigtserklæring, om at lejestigning i budget 2010 så vidt muligt 
ikke overstiger den aktuelle inflation opgjort for perioden september 2008 til august 
2009. 

GAB 
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Gal ebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Cc: 
Emne: 

Hej alle: 

Galgebakkens Beboernævn (galgebakken@mail.dk] 
4. maj 2009 14:03 
'Jytte Overgaard'; 'Biba Schwoon'; 'Kaj Agnershøj'; 'Annette Schrøder'; 'Birthe Y. Nielsen'; 
'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsen1'; 'Jytte Jørgensen'; 'Keller, Niels'; 'Ken Møller'; 
'Mike Hjorth Andersen'; 'Simon Lak Jensen'; 'Steen Søndergaard' 
'Anita Sørensen' 
SV: RBM i går 

Ja det var jo en lidt travl dag i torsdags, men mødet forløb jo på en fornuftig måde, 
i god ro og orden osv. 
Bortset fra, at jeg i farten glemte at få afd.best. ændringsforslag til 
budgetrammeforslaget med på plastik-overheads (men det blev reddet af Steen S. og 
anden medbragt informations-teknologi). Herefter mente jeg, at nu havde jeg husket det 
hele, lige indtil hen imod slutningen af mødet, hvor budgetrammepunktet og de fleste 
andre punkter var afsluttet. Der (gen)opdagede jeg resolutionen, som jeg tidligere på 
dagen havde kopieret på lyseblåt papir (for at den ikke skulle forsvinde i papir
mængderne) ... jeg tror nok, at jeg og dir. i det stille blev enige om, at den nok 
hellere måtte vente til en anden god gang, end at komme op umiddelbart inden mødets 
afslutning. 

hilsen fra Sten 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jytte Overgaard [mailto:jytte.o@comxnet.dk] 
Sendt: 3. maj 2009 09:59 
Til: Biba Schwoon; 'Kaj Agnershøj'; 'Annette Schrøder'; Birthe Y. 
Nielsen; GBs nævnssekretær; 'Henrik Nordfalk'; 'Jens Ellesøe Olsenl'; 
Jytte Jørgensen; Keller, Niels; 'Ken Møller'; 'Mike Hjorth Andersen'; 
'Simon Lak Jensen'; 'Steen Søndergaard' 
Cc: 'Anita Sørensen' 
Emne: Re: RBM i går 

Tak i lige måde, ærgeligt med resolutionen, den tar vi med næste gang. 

Kh Jytte.O 

---- Original Message -----
~rom: "Biba Schwoon" <bibaschwoon@comxnet.dk> 
To: '"'Kaj Agnershøj'" <kaa@bo-vest.dk>; "'Annette Schrøder'" <aasch@sol.dk>; 
"Birthe Y. Nielsen" <birtyn@ofir.dk>; "GBs nævnssekretær" 
<galgebakken@mail.dk>; "'Henrik Nordfalk'" <henriknordfalk@yahoo.dk>; "'Jens 
Ellesøe Olsenl'" <jens.ellesoe@comxnet.dk>; "Jytte Jørgensen" 
<jytjor@comxnet.dk>; "'Jytte Overgaard'" <jytte.o@comxnet.dk>; "Keller, 
Niels" <NielsKeller@comxnet.dk>; "'Ken Møller'" <kenmoller@hotmail.com>; 
"'Mike Hjorth Andersen'" <mha@pamtech.dk>; "'Simon Lak Jensen'" 
<slj@lineon.dk>; "'Steen Søndergaard'" <sts@cvustork.dk> 
Cc: "'Anita Sørensen'" <anitasoe@forum.dk> 
Sent: Friday, May Ol, 2009 11:18 AM 
Subject: RBM i går 

Kære alle. 
Tak for i går. 
Jeg syntes, det var et godt møde med go'e diskussioner og alt i alt 
go'e afgørelser. 
Og til lykke med genvalget. Uden konkurrence ganske vist, men la' os 
håbe, at det osse er på baggrund af opbakning omkring det arbejde, vi 
laver. 

Lige nu ærgrer jeg mig over, at jeg selv glemte den resolution, vi 

1 



· havde vedtaget at fremlægge med henblik på et videre protestforløb til 
bl.a. VAs generalforsamling. Stens go'e ide med tilslutning fra GAB -
og tænkt fremlagt som en del af punktet 9a som ændringsforslag til det 
fremlagte pkt. 9a. 

Kom i tanker om det, da jeg stod ude ved min cykel for at køre hjem -
for sent! for sent! 
Nå - det må vi vende tilbage til en anden go' gang. 
Hilsen -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 6127 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 10290 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
fersion: 8.0.238 / Virus Database: 270.12.17/2095 - Release Date: 05/04/09 06:00:00 
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Forslag til protestresolution 
til Beboermøde på Galgebakken 30.04.2009 

Beboermødet på Galgebakken protesterer imod planerne om yderligere 
at belaste beboerne i det almene byggeri med forhøjelser af huslejen 
påtænkt moms på ejendomsadministration - og bakker op om hørings
svar fra Boligselskabernes Landsforening. 

Beboerne i almene boliger har kun i ringe omfang kunnet udnytte bolig
forbedringspuljen. Landsbyggefondens midler til renovering er tidligere 
nedbragt til fordel for nybyggeri af ældre- og ungdomsboliger. 

Puljer til brug for energirigtig renovering - som de findes og bruges aktivt 
i bl.a. Tyskland, Schweiz og Østrig - er endnu ikke planlagt og vedtaget. 

For at beboerne kan betale huslejen efter renovering af deres boliger og 
dermed blive boende, er der brug for flere midler i Landsbyggefonden 
dels til nedbringelse af høje huslejer, dels til støtte af fremtidssikret ener
girigtig renovering, alternativt støtte gennem energipuljer. 

Beboermødet på Galgebakken, den 30. april 2009 

Muligt videre forløb: 
- kan vedtages med muligheden for lettere justering, hvis der inden ge
neralforsamlingen kommer nyt om temaet 
- kan sendes til VAs bestyrelse (møde den 11.05.09) for evt. tilslutning 
- kan sendes til samtlige VAs afdelinger til orientering før VAs general-
forsamling, hvor resolutionen evt. kunne vedtages for hele VA 
- kan sendes som forslag til VAs generalforsamling (deadline 7.5.09) 

- kan senere sendes til Indenrigsministeren 
- kan senere sendes til Folketingets Boligudvalg 

( og dermed til de deri repræsenterede partier) 



Referat fra regnskabsbeboermødet 30. april 2009 
Beboermødet var Galgebakkens årlige regnskabsbeboermøde. Hovedemnerne var 
godkendelse af regnskabet, beretning fra og valg til beboerhusets forretningsudvalg, 
beretning fra og valg til afdelingsbestyre/sen og der var endvidere indkommet fire 
forslag til behandling på beboermødet. 

En koncentreret og let overskuelig version af årsregnskabet var husstandsomdelt 
en uge inden mødet sammen med det øvrige materiale til beboermødet. Det 
komplette årsregnskab med alle detailoplysningerne var lagt ud på Galgebakkens 
hjemmeside ( www.gbakken.dk) og kunne også fås ved henvendelse til 
afdelingsbestyrelsens kontor og ejendomskontoret. 

Repræsentanter for 32 husstande fik udleveret stemmesedler, hvilket svar til, at 
ca. 4,6% af Galgebakkens husstande var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog 
VAs og BO-VESTs formand Vinie Hansen og afdelingsleder Kaj Agnershøj i mødet. 

1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Steen Søndergaard til med-dirigent. 
2) Sten Hansen (sekretær for afdelingsbestyrelsen) blev valgt til referent. 
3) LeifNeergaard og Mike Hjorth Andersen blev valgt til stemmeoptællere. 
4) Dagsorden og den vanlige forretningsorden blev godkendt. 
5) Referatet fra beboermødet den 10. nov. 08 om husreglement og råderetskatalog 
blev godkendt uden bemærkninger. 

6) Beboerhusets forretningsudvalg 
a) Godkendelse afforretningsudvalgets beretning: Beretningen blev fremlagt af 
Majken Refby og Dorte Brik orienterede kort om regnskabet for spisehuset og baren. 
Beretningen blev godkendt. 

b) Valg til beboerhusets forretningsudvalg: Dorte Brink, Preben Iversen, Maiken 
Refby, Britta Rindom og Jan Olsen stillede op og blev valgt til beboerhusets 
forretningsudvalg. 

7. Godkendelse af afdelingsbestyrelsen beretning: 
Afdelingsbestyrelsens beretningen var udsendt skriftligt med materialet til 
beboermødet. Biba Schwoon fremlagde beretningen og kommenterede nogle af 
punkterne. Beretningen blev gpdkendt. 

8) Godkendelse af regnskab 2008: 
Regnskabet blev fremlagt af Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen. Han 
gennemgik sammen med Simon lak Jensen regnskabet i en digital udgave med links 
fra de enkelte poster til noterne mv. Regnskabet udviste et overskud på 320.000 kr. 
Overskuddet er brugt til at nedbringe udgifterne til projekteringen af et nyt 
beboerhus. 
Efter spørgsmål til forskellige udgiftsposter blev årsregnskabet enstemmigt 
godkendt. 

9) Indkomne forslag 

9a) Ramme for budget 2010: 
Forslaget var fremsat af en gruppe beboere (Erik Holstein, Ingrid Bang, Inge Damm, 
FridtjofHerling, Simon lak Jensen, Vibeke Ledertoug og Søren Vinzent), og det 
blev fremlagt af Erik Holstein: 
" Beboermødet på Galgebakken ønsker at fastholde de sidste to års positive 
huslejeudvikling, og beboermødet vedtager de,for, at budgettet for 2010 ikke må 
indeholde en huslejestigning, der overstiger den aktuelle inflation (opgjort som et 
gennemsnit i perioden september 2008 til august 2009). Aktuelt ligger inflationen på 
12;..måneds basis på 1,9 procent (februar-tal). Beboermødet overlader det til 
Galgebakkens afdelingsbestyre/se og økonomiudvalg at udarbejde et budget, der 
ligger inden for rammerne af denne beslutning. " 

Forslaget blev diskuteret og Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen fremlagde et 
ændringsforslag: 
"Beboermødet på GB ønsker at fastholde de sidste 2 års positive huslejeudvikling 
og vedtager de,for en hensigtserklæring, om at lejestigning i budget 2010 så vidt 
muligt ikke overstiger den aktuelle inflation opgjort for perioden september 2008 til 
august 2009. " 

Efter yderligere debat blev der stemt om de to forslag. Der var 16 stemmer for 
beboergruppens forslag og 20 stemmer imod. Der var 23 stemmer for 
afdelingsbestyrelsens forslag og ingen stemmer imod. 

9b) Anlæg af petanque-bane på torvet: Forslaget var udarbejdet af en gruppe, som 
var dannet på baggrund af beboerhusets temadag den 7. marts i år. Gunhild Hansen 
og Christian Desfeux fremlagde forslaget. De gjorde opmærksom på, at beløbs
rammen på 17 .500 kr. nok var for lavt sat, og at banen godt kunne placeres et andet 
sted end under pergolaen, som det var gjort i deres forslag. Men det er vigtigt, at 
banen kommer til at ligge på torvet. (Se forslaget i sin helhed på side 7 i det 
husstandsomdelte beboermødemateriale.) 

Jens Ellesøe Olsen og Biba Schwoon fra afdelingsbestyrelsen støttede ideen, men 
foreslog, at gruppen kommer med et mere gennemarbejdet forslag til budgetbeboer
mødet i september. 

Dorte Brink fremsatte et ændringsforslag med en budgetramme på 36.000 kr. (som 
svarede til afdelingslederens overslag) med henblik på at få banen realiseret i løbet 
af sommeren: 
" Beboermødet støtter ideen om oprettelse af en petanquebane. Initiativgruppen 
arbejder videre med GAB for at finde en placering ogfå ajk/,aret økonomien, med en 
ramme på 36.000. kr." 
Dette forslag blev vedtaget. 
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9c) Ændring af leje for udlån af beboerhuset: Forslaget var udarbejdet af 
beboerhusets forretningsudvalg efter kritik af, at de havde forhøjet udlånspriseme 
for beboerhuset, uden at dette forinden var vedtaget af et beboermøde: 
"1. Beboermødet tager de gældende lejepriser fra i.januar til efterretning. 
2. Fremover er det forretningsudvalget som beslutter leje- og depositumprisen. 
Såfremt nogle måtte finde lejeniveauet urimeligt kan det altid indbringes for et 
beboermøde. " 

Aage Nissen fastholdt, at det drejede sig om et budgetbeboermøde-spørgsmål, som 
forretningsudvalget ikke kan beslutte, og han stillede følgende forslag: 
"Beboermødet afviser FU's forslag og anmoder FU om at fremsætte et nyt forslag 
til budgetbeboermødet i 2009. For meget opkrævet leje tilbagebetales. " 
FU's forslag blev vedtaget med 36 stemmer for og 14 imod. 

9d) Slukning af udelyset omkring Skt. Hans: Poul Evald Hansen stillede følgende 
forslag: " Gældende fra 2009 slukkes udelyset i Galgebakken i perioden omkring 
sankthans, nærmere bestemt fra 16.juni 2009 til JO.juni 2009, begge dage 
inklusive. " Der var 23 stemmer imod forslaget og 17 stemmer for. 

10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen 

10 a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand: Det blev besluttet, 
at afdelingsbestyrelsen skal bestå af9 medlemmer, og at det er afdelingsbestyrelsen, 
som vælger formanden. 

10 b) Valg til Galgebakkens afdelingsbestyrelse: Simon Lak Jensen, Jytte 
Jørgensen, Niels Keller, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte 
Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon genopstillede til afdelingsbestyrelsen. 
Alle 9 blev valgt uden modkandidater. 

10 c) Valg af suppleanter til afdelingsbestyrelsen: Mike Hjorth Andersen, Henrik 
Nordfalk og Steen Søndergaard genopstillede og blev valgt som suppleanter. 

11) Valg af intern revisor: Der var ingen, som stillede op til posten, så økonomi
udvalget varetager funktionen. 

12) Valg til kommunens brugergruppe: Birthe Y. Nielsen blev valgt som 
Galgebakkens repræsentant i brugergruppen og Benny Klausen som suppleant. 

13) V As kommende generalforsamling den 28. maj: Biba Schwoon orienterede 
kort om den kommende generalforsamling. 

14) Eventuelt: Her under blev der svaret på spørgsmål om elektroniske urafstem
ninger og GBs hjemmeside, og Niels Keller oplyste, at det overvejes at komme med 
et forslag om 2-årige valgperioder til afdelingsbestyrelsen. 

24. juni 2009 
Dirigent: Anita Sørensen Referent: Sten Hansen 

6 
• GALGEBAKKEPOSTEN 

Biba Schwoon 

'i' 

I 
'i' 
I, 

Simon Lak Jensen Jytte Jørgensen Niels Keller 

Ken Møller Birthe Y. Nielsen Jens Ellesøe Olsen 

Jytte Overgaard An.nette Schrøder Mike H. Andersen 

Henrik Nord.falk Steen Søndergaard StenHansen 

" GALGEBAKKEPOSTEN 
7 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galqebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 

Mandag den 21. september 2009 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) Referatet fra regnskabsbeboermødet torsdag den 30. april (se GB Posten nr 341, sept. 2009) 

6) Revision af agendaplanen 

7) Budget 2010 
a) Gennemgang og diskussion af budgetforslaget 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

8) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

9) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på budget-beboermødet, skal være 
afdelingsbestyrelsen i hænde senest mandag den 7. september kl. 12.00 

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

Materialet lægges endvidere ud på Galgebakkens hjemme.side: www.gbakken.dk 
, ,. 

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 24. august) 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Materialet til: H llS$ioMCl6 uW1 cfW 
Budgetbeboermøde 

Mandag den 21. september 2009 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) Referatet fra regnskabsbeboermødet torsdag den 30. april (se GB Posten nr 341, august 2009) 

6) Revision af agendaplanen side 7- 1 o ) 

7) Præsentation af forslag til Budget 2010 (se det husstandsomdelteforslag til budget) 
a) Gennemgang og diskussion af GAB's budgetforslag med stigning på 1,90% (side 3) 
b) Gennemgang og diskussion af beboergruppens forslag med max. stigning på 1, 13 % 
c) Afstemning om budgetforslagene uden indkomne forslag 

8) Indkomne forslag med budgetkonsekvens for 2010 
a) Uskiftning af alle gamle køle-fryseskabe i 2010 ( side 4) 
b) Køb af pavillon til udlån og containere til beboerværksted ( side 5-6 og 11) 
c) Ansøgning om beløb til petanquegruppen ( side 12ø. ) 
d) Forskønnelse af varmecentralerne (side 12n. -13) 

9) Behandling af indkomne forslag 
a) Forslag fra beboergruppe om urafstemning om budgettet ( side 14ø ) 
b) Brug af kollektiv råderet (side 14n. -15) 
c) Hundeluftning i boldbaneburet ( side 16 ) 

10) Hensigtserklæring om brug af elektroniske afstemninger (side 2) 

11) Eventuelt 

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

(materialet er husstandsomdelt den 14. september) 
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Til budgetbeboermødet 21. september 2009, pkt. 7: 

GAB's kommentar til Galgebakkens budget 2010 

Budgettet for 2010 viser en stigning i boligudgiften på 1,9%. 

Det 1. Budgetudkast fra Bo-Vest indeholdt en huslejestigning på 3,13%. 
Ved budgetbehandlingen i økonomiudvalget tilstræbte vi at tilrette budgettet efter en huslejestigning af samme 
størrelsesorden som inflationen, som igennem det sidste år har været på ca. 1 %. 

Økonomiudvalget foreslog besparelser, som kunne bringe huslejen ned på dette niveau: 
Konto 115, almindelig vedligeholdelse - besparelse på 200.000 kr 
Konto 120, henlæggelse til langtidsplanen- besparelse 500.000 kr 
Konto 121, henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning- besparelse 100.000 kr 
Konto 123, henlæggelse til tab på fraflyttere - besparelse 100.000 kr 

Efter diskussion med driften om disse besparelser, har GAB besluttet, at kun besparelsen på konto 120 fastholdes 
ved at der samtidig reduceres i aktivitetsplanen for vedligeholdelse efter langtidsplanen. 
Følgende aktiviteter bliver derfor ikke gennemført i 2010: 
Nymaling affarveprøve-eternit-facader mod grønningen 
Renovering af pergola i et stræde 
Plantning af nye træer på P-pladser 
Legeplads beløb reduceres fra 375.000 til 210.000 kr. 

Ved at fastholde budgetbeløbet på konto 115 vil driften kunne efterkomme et stigende behov for ydelser til akut 
opståede vedligeholdelsesopgaver med bl.a.: kloak, rottebekæmpelse, diverse reparationer i boligerne, tæringer 
på rør o.a., som er en følge af at Galgebakken er blevet ældre. 
Desuden belastes denne konto også af selvrisiko ved forsikringsskader (brand, hærværk m.v.). 

Bestræbelserne på at holde en huslejestigning indenfor inflationsraten har været vanskelig, idet de offentlige 
udgifter (ejd.skat, vandafgift, renovation, forsikringer og el) alene er steget med 4,1 % - eller 460.000 kr. hvilket 
svarer til 0,8% huslejestigning. 
Herudover kommer der så yderligere behov for at Øge henlæggelser og sikre den daglige vedligeholdelse og drift 
af Galgebakken. 

Med det fremlagte budget har GAB søgt at opnå den lavest mulige fællesnævner for at tilfredsstille 
Galgebakkens behov for vedligeholdelse og ønsket om en lav huslejestigning. 

GAB indstiller budgettet til beslutning på beboermødet d. 21.9.2009 
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Til budgetbeboermødet 21. september 2009, pkt. 8b: 

Forslag til besparelse på Galgebakkens budget 2010 
fremsættes hermed af hobbyværkstedsgruppen: 

Henrik Nordfalk, Torv 7-3, Poul Tømmer, Sønder 9-3, 
Knud Mørk Hansen, Mark 4-8a, Niels Wilken, Vester 4-1 

For øjeblikket lejer vi en pavillon af Bils by, som bruges som udlånskontor. Vi foreslår at købe 
Pavillonen ( eller en tilsvarende) samt 2 containere. Pavillonen anvendes fortsat som udlånskontor. 
Containerne placeres ved genbrugspladsen ( se tegning) og indrettes til og anvendes som 
hobbyværksted for ikke lønnet arbejde. 

Køb af 1 Pavillon som Bilsbys 
1 stk. brugt Pavillon Kontor 
Div (maling+ div) 
Moms 
I alt 1 brugt Kontorpavillon 

20.000 Ved merpris 45.000 
15.000 15.000 
8.750 

43.750 
15.000 
75.000 

Køb af 2 Containere hos PRO-trans 
2 stk. Nye Containere sat 
sammen 84.000 
Kørsel 2.500 
Fliser ( sokkel + isolering) 6.500 
Ny varmekilde 3.495 
Div. 10.000 
Moms 26.624 

I alt for Hobbyværksted 133.119 

I alt for Hobbyværksted 133.119 133.119 
I alt 1 brugt kontorpavillon 43.750 75.000 

I alt 176.869 208.119 

Leje af Værksted 
kr 

søndag og mandag 20 Dage 1 Max Pr Måned ( 4 ) 
kr 

tirsdag - fredag lørdag 10 Dage 2 Max Pr Måned ( 21 ) 

0 

Måned AR 1 2 3 
lejer lejere Lejere 

Leje af Kontorpavillon 31.200 
År/Måned 2.600 
7 År Overskud pr År/Måned 1.933 161 201 241 281 

8 År Overskud pr År/Måned 1.185 99 139 179 219 
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Til budgetbeboermødet 21. september 2009, pkt. 6: 

Agendaplan for Galgebakken 

2007 - 2010 

Årsrevision 2009 - 2010 

Agendagruppen vil tage initiativ til: 

Et informations- og debatmøde om miljømuligheder i den kommende helhedsplan for Galgebakken. 
Så vidt muligt samarbejde med Miljøvidenparken i Albertslund (Gate21) om renoveringen af 
bebyggelsen m.h.t. miljø- og ressourceforbrugsforbedringer. 

Arbejde videre med revisionen af Beboerhusets energiforbrug i samarbejde med Beboerhusets FU, 
Henrik og Driften. Agenda Center Albertslund har foretaget en gennemgang. Og færdiggøre projektet 
med solceller på Beboerhusets tag. 

Deltage i Klimaudfordringen, der stadig er i gang i klimaåret 2009, men derefter 'lukker'. Fortsætte i 
Klimaudfordringsnetværket efter årsskiftet for at fremme Vedvarende Energi i vores energiforsyning. 

Deltage i "Sluk lyset"-kampagnen i 2010 som foregående år. 
Sammen med lysudvalget arbejde videre med problemstillingen lyskilder i udendørsbelysningen. 

Indbyde interesserede i miljøarbejdet til deltagelse i projektgrupper, der arbejder med et bestemt projekt 
- bl.a. for at udbrede kendskabet til Agendagruppens arbejde. 

Hente inspiration fra og lægge op til praktisering af de gode ideer i "En lille guide til overlevelse" af 
Jørgen Steen Nielsen, som Agendagruppen har indkøbt. 
Gennemgå spørgeskemaundersøgelsen til beboerne om el sidste efterår for at udnytte de gode forslag, som 
vil kunne sættes i værk. 

Affald: 
- Arbejde for at forbedre mulighederne for at sortere plast-emballage. 
- Arbejde for at øge beboernes kompostering af husholdningsaffald og for på anden måde at nedsætte 
affaldsmængden på Galgebakken. 

Generhverve Grønt Diplom (Energitjenestens Grøn Bolig). 

Påbegynde et træregnskab for Galgebakkens træer i samarbejde med Grønt udvalg og Driften. 

Bringe artikler og information om klima, miljø og energi i GalgebakkePosten. 
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Perioden 2009-10 

Konkrete mål: 

Varme, el og vand: 
Sænke forbruget på Galgebakken. Om muligt til et forbrug, der er på linje med - eller lavere end 
- forbruget i Hyldespjældet, der generelt ligger bedst i V A. 
Forbrugstallene er hentet fra V A's Grønne regnskab og Albertslund Kommunes Grønne regnskab for 
2008. 

Varme 
Varmeforbruget afhænger meget af boligernes isoleringstilstand, og det giver derfor egentlig ingen mening at 
sammenligne Galgebakken med Hyldespjældet, eller VA som helhed. Det interessante i varmeregnskabet er, om 
Galgebakken har nedsat sit varmeforbrug mere end Hyldespjældet og V A som helhed i 2008. 

Tallene ser således ud: 

V armeforbrug m Wh pr. 100 m2 

Galgebakken 2007: 20MWh 2008: 18MWh 

Hyldespjældet 2007: 11,5 MWh 2008: 11 MWh 

V A som helhed 2008: 16,6 MWh 

El 
Tallene ser således ud - omfatter kun forbrug i boligerne: 

Elforbrug pr. person 
Galgebakken 2007: 1247 kWh 2008: 1185 kWh= fald på 4,4% 

Hyldespjældet 2007: 1106 kWh 2008: 1037 kWh= fald på 5,8% 

V A som helhed 2008: 1472 kWh= fald på 2,7% 
Danmark som helhed 2008: 1659 kWh 

Vand: 
Tallene ser således ud: 

Vandforbrug pr. person: 
Galgebakken 2007: 44m3 2008: 43 m3 

Hyldespjældet 2007: 37 m3 2008: 35 m3 

V A som helhed 2008: 43,5 m3 

Danmark som helhed 2007: 49,5 m3 2008: endnu ikke oplyst 

Vandforbruget i VA har været faldende i mange år. I 1997 blev der brugt 157 liter pr. person pr. døgn, i 2008 
119 liter pr. døgn. I 2007 var forbruget 122 liter pr. døgn. Opgørelsen indeholder både det private forbrug og det 
fælles forbrug. Der er ikke separate målere på alle funktioner i alle afdelinger. 
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Til budgetbeboermødet 21. september 2009, pkt. Bh-forsat: 

Vedr. Forslag fra Hobbyværkstedsgruppen om indkøb af 2 stk containere til beboerværksted 

Hobbyværkstedsgruppen har fremsendt forslag til Budgetbeboermødet om indkøb af 2 containere til 
anvendelse som beboerværksted. 

GAB har diskuteret forslaget og har følgende kommentarer: 

Vi mener ikke at Hobbyværkstedgruppens økonomiske opstilling er dækkende for de faktiske 
omkostninger. 
Der skal indlægges strøm og etableres lys og diverse el-udtag til de forskellige maskiner - en ikke 
uvæsentlig udgift. 
Der skal etableres udsugning til svejsning m.m. 
Formentlig skal der også indlægges vand, håndvask og afløb. 

Før forslaget kan behandles skal følgende undersøges: 
Hvilket krav stilles til værkstedsindretning (Arbejdstilsynet o.a.) 
Opstillingssted 
Forsikringsforhold. 
Et samlet realistisk økonomisk overslag skal opstilles af Driften 

GAB kan ikke indstille Niels Wilkens forslag om indkøb af containere til beboerværksted til 
beslutning. 

Vedr. Forslag fra Hobbyværkstedspruppen om indkøb af 1 stk pavillon til beboerudlån 
Det skal undersøges, hvad det koster at købe den eksisterende pavillon eller indkøbe en ny/brugt og 
indrette denne til formålet. 
Leje af eksisterende pavillon er pt: 31.800 kr/år incl. moms 

GAB - Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
07.09.2009 
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Til budgetbeboermødet 21. september 2009, pkt. 8d: 

Kommentar fra Galgebakkens AfdelingsBestyrelse (GAB) 
til Lars Messens forslag om forskønnelse af varmecentraler m.m. 

Galgebakken har på beboermøder vedtaget, at graffiti i bebyggelsen på bygninger og andre fælles-overflader skal 
fjernes så hurtigt som muligt (bl.a. vejrlig). Graffiti kan som bekendt være af meget forskellig karakter, herunder 
nedsættende tekst med racistisk o.a. diskriminerende indhold, og giver hurtigt en bebyggelse præg af 
forsømmelse og forslumning. 

Driften skal og kan ikke tage stilling til karakteren og indholdet af forekommende graffiti, men 
udelukkende sørge for at fjerne den. 

Det har gennem årene været diskuteret både på Galgebakken og i samfundet som helhed, om graffiti som 
kunstnerisk udfoldelse skulle tillades nærmere angivne steder. De resultater, der indtil nu er offentliggjort fra 
København og andre storbyer, har været negative. Tilladt graffiti indbyder til mere graffiti i nærliggende 
områder. 

Varmecentralerne hører til de bygninger, som Driften står for vedligeholdelsen af. DONG-transformerne skal 
vedligeholdes af DONG, men Galgebakken medtager overfladerne også her, når der fjernes graffiti. Disse 
bygninger opmales med jævne mellemrum. 

Det vil derfor ikke være rimeligt, at Driften skal tage stilling til, om det er tilladt beboerudfoldelse, der er 
malet på varmecentralerne, eller graffiti, der skal fjernes. 

Som mange galgebakkebeboere går GAB ind for mange og gode udfoldelsesmuligheder for beboerne i 
bebyggelsen. GAB går samtidig ind for gode arbejdsbetingelser for Driften. Det kræver, at vi og de forholder os 
til bebyggelsens Husreglement og andre beboervedtagne regelsæt. 

Den oprindelige vedtagelse omkring varmecentralernes overflade er, at der skal gro grønne slyngplanter 
på facaderne. Det har været forsøgt at få sådanne til at gro, siden affalds-øerne blev bygget. Men af 
forskellige grunde har de ikke fået lov til at udvikle sig. 
GAB har derfor besluttet at arbejde med et forslag om et aftageligt net, som planterne kan hæfte på. 
(Nettet kan ses på affalds-øerne.) 

I fortsættelse af arbejdet med de fornyede oversigtstavler er vi desuden i gang med at finde nye opslagstavler til 
erstatning for de gamle røde, som der nu kun er en tilbage af. 

(I Galgebakke Posten nr. 340, s. 18 - 19 kan læses en mere udførlig artikel om emnet.) 
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Til budgetbeboermødet 21. september 2009, pkt. 9b: 

GAB-kommentarer til forslaget om kollektiv råderet: 

Galgebakkens AfdelingsBestyrelses kommentarer: 
Da Galgebakken på en række beboermøde i 2007-08 behandlede husreglement og nyt råderetskatalog, 
foreslog GAB, at det ikke skulle være muligt at bruge kollektiv råderet på Galgebakken. 
Det godkendte det besluttende beboermøde enstemmigt. 

Brugen af kollektiv råderet i en bebyggelse skal godkendes af et beboermøde. 
Kollektiv råderet finansieres af afdelingen, mod at beboeren får en huslejestigning. 
Det behøver ikke at være hele afdelingen eller dele af den, men kan være en enkelt beboer, der får 
arbejdet udført. 

Baggrunden for GABs forslag om ikke at godkende kollektiv råderet i disse år var flg.: 
- Galgebakken har efter manges mening en høj husleje 
- bebyggelsen står i de kommende år over for en helhedsplan, der yderligere vil stille krav til huslejens 
størrelse 
- så længe vi ikke kender det nøjagtige omfang af de opgaver, vi vil kunne få støttede lån til af 
Landsbyggefonden, mente GAB det sikrest for bebyggelsens økonomi, at det ikke blev muligt at lave 
kollektive råderetsprojekter, der ville resultere i huslejestigninger for enkelte boliger 
- huslejen må ikke blive så høj efter gennemførelse af en helhedsplan, at boligerne ikke vil kunne lejes 
ud. 

Forudsætningerne har ikke ændret sig, siden vi sidst behandlede spørgsmålet. 

Til orientering: 
Individuel råderet betyder, at den enkelte beboer selv skal finansiere arbejdet. Arbejdet afskrives typisk 
over 10 eller 20 år. Fraflytter beboeren lejemålet, inden arbejdet er afskrevet, udbetaler afdelingen 
restbeløbet til beboeren - det er en ret, beboeren har - hvoifor det er nødvendigt at registrere en 
gennemført råderetssag på lejemålet, så der kan tages højde for dette i en fraflytningssituation. Den 
nye beboer har mulighed for at overtage den individuelle råderet ved at indbetale restbeløbet til 
afdelingen eller ved at få det konverteret til en huslejestigning (med rentetilskrivning). 

Alle råderetssager - individuelle såvel som kollektive - skal behandles og godkendes af BO-VEST
administrationen. 
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BUDGET 01.01.2010 - 31.12.2010 

Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

I nslitulioner 

Egen anvendelse O-huse 

I alt 

Dato for lejeforhøjelse: 
Ny leje pr. m2 pr. år gennemsnitlig: 

Galgebakken 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Antal Bruttoetage-

rum areal i alt (m2
) 

. 

·.· . 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

. . ·•:·:· ... 
·. 
- .. ; '· 

,·. "-' ' 

.···••Li' 
. ·-. ·: ·, 

I-.,._-,;:. 

3.564 

7.254 

3.552 

13.586 

32.573 

326 

94 

Forhøjelse pr. m2 i kr., gennemsnitlig: 

01.01.2010 
907 

17 
1,90 

1.026.060 
Forhøjelse pr. m2 i % 
Forhøjelse i alt på årsbasis i kr. 

900 

Antal 

lejemål 

117 

124 

43 

151 

252 

2 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

å lejemåls

enhed 

1 

1 

1 pr. påbeg. 60 m2 

1 pr. påbeg. 90 m2 

1/5 

Antal leje

målsenheder 

117 

124 

43 

151 

252 

0 

0 

0 

6 

0 

0,0 

693,0 



Vridsløselille Andelsboligforening 
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2010 - 31.12.2010 

Galgebakken 
Resultat-

Budget Budget opgørelse 
2010 2009 2008 

Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

ORDINÆRE UDGIFTER 

HENLÆGGELSER 

120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelse (konto 401) pr. m2 kr 171 10.400.000 10.170 9.834 

121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning) 
1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2 kr 13 800.000 800 800 

123 Tab ved fraflytninger 
(konto 405) pr. m2 kr 5 300.000 300 500 

124.8 Henlæggelser i alt 11.500.000 11.270 11.134 

124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 47.349.300 46.282 44.348 

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 262.600 263 263 

126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 119.000 205 171 
127 Ydelse vedr. realkreditlån til 

bygningsskader 8.199.200 8.136 7.965 

130 Tab ved fraflytninger: 
1. Tab ved fraflytninger 300.000 300 215 
2. Dækket af henlæggelser 

(konto 405) -300.000 0 -300 -215 

131 Andre renter 0 0 3 
134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 1.435 

137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 8.580.800 8.604 9.837 

139 UDGIFTER I ALT 55.930.100 54.886 54.185 

140 Årets overskud 0 0 321 

150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 55.930.100 54.886 54.505 

- 3 -



Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

LEJEFORHØJELSE: 

Forhøj-
else i 

erocent 

Boliger: 1,90 

Nugældende 
gennemsnit-

lig leje pr. m2 

890 

Forhøjelse Ny 
gennemsnit- gennemsnit-
lig leje pr. m2 lig leje pr. m2 

17 907 

Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 59 

Nuvæ. Leje/mdr. Stign./mdr. Ny leje/mdr. 
A 1 - 1 rums a 25 m2 2.280 43 2.323 
A2 - 2 rums a 35 m2 3.137 60 3.197 
A3 - 3 rums å 93 m2 6.566 125 6.691 
A4 - 4 rums å 104 m2 7.412 141 7.553 
A5 - 5 rums å 128 m2 9.153 174 9.327 
B5 - 5 rums å 130 m2 9.261 176 9.437 
C2 - 2 rums å 59 m2 4.659 89 4.748 
C3 - 3 rums å 73 m2 5.566 106 5.672 
C4 - 4 rums å 87 m2 6.493 124 6.617 
D-hus - 1 rums a 31 m2 2.692 51 2.743 

BEREGNING AF ENHEDER: 
Lejemål m2 Lejemål a' Antal enheder 

Boliger: 687 60.529,00 1 pr. lejemål 687 

Erhvervslejemål 2 326,00 1 pr. påbeg. 60 m2 6 

Institutionslejemål 0 0,00 1 pr. påbeg. 60 m2 0 

Carporte/garager 0 1/5 0 

I alt 689 60.855,00 693 

- 5 -

Samlet 
årlig 

lejeforhøjelse 

1.026.060 



Vridsløselille Andelsboligforening 

AFDELING 59 

GENERELT 

Budget for perioden 01.01.2010 - 31.12.2010 
Afdeling 59 - Galgebakken 

Kvikoversigt 2010 

Budgettet udviser en samlet lejestigning i året på kr. 1.026.100, svarende til 1,90%. 

De væsentligste afvigelser i forhold til budgettet for 2009 fremgår af nedenstående oversigt; 

Færre udgifter/ flere indtægter 
- Besparelse på nettokapitaludgifter på kr. 23.100 (konto 101) 
- Besparelse på administrationsbidrag på kr. 10.300 (konto 112.1) 
- Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 45.500 (konto 118.3) 
- Besparelse på diverse udgifter på kr. 58.200 (konto 119) 
- Besparelse på afskrivning vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 86.400 (konto 126) 
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 1.023.900 (konto 201) 
- Flere indtægter vedrørende drift af fællesvaskeri på kr. 20.000 (konto 203.2) 
- Flere indtægter vedrørende drift af fællesfaciliteter på kr. 10.300 (konto 203.3) 

Flere udgifter / færre indtægter: 
- Merudgift på ejendomsskatter på kr. 150. 700 (konto 106) 
- Merudgift på vandafgifter på kr. 228.000 (konto 107) 
- Merudgift på renovation på kr. 17 .200 (konto 109) 
- Merudgift på forsikringer på kr. 9.000 (konto 110) 
- Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr. 44.300 (konto 111.1) 
- Merudgift på målerpasning m.v. på kr. 14.600 (konto 111.2) 
- Merudgift på renholdelse på kr. 133.700 (konto 114) 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 356.000 (konto 115) 
- Merudgift på fællesfaciliteters drift på kr. 30.000 (konto 118.2) 
- Merudgift på henlæggelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse på kr. 230.000 (konto 120) 
- Merudgift på ydelser vedr. lån til bygningsskader på kr. 63. 700 (konto 127) 
- Færre indtægter vedrørende renten på kr. 10.000 (konto 202) 

- 1 -
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 201 O 

T1/1 J I ffl 
· ./ L/l,,,,./J t// 

Budget 2009 Budget 2010 

Udgifter 

Nettokapitaludgifter 

101 Prioritetsydelser 
Prioritetsafdrag 
I alt 

105 Ydelser vedr. afviklede prioritetslån 
Andel til boligorganisationens dispositionsfond 
Andel til landsbyggefonden 
I alt 

Der er endnu ikke givet en fritagelse for indbetaling til 
dispositionsfonden, hvorfor der budgetteres hermed. 

Offentlige og andre faste udgifter 

106 Ejendomsskat 

Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/10 2008 
Beregningsgrundlag for beregning af grundskyld 

Fra 2003 er der indført skattestop. Dette betyder, at der er sat et loft 
over, hvor meget ejendomsskatten må stige fra år til år. 

Forventet budgetteret max stigning for 2010 
Grundskatteloftværdi udgør pr. 1/1 2009 135.454.000 
Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi 

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi 
respektive grundskatteloftværdi 

Grundskyld %0 til kommunen 

Grundskyld til kommunen 

Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den 
afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi 
forstås den laveste af følgende værdier: 
1)Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og 
eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det 
foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent. 
Derfor beregnes ejendomsskatten 2010 med udgangspunkt i det 
beregnede grundlag fra 2009 tillagt reguleringsprocent på 4, 7%. 

- 1 -

10.073.722 

561.000 
1.121.900 
1.682.900 

4.662.700 

10.050.601 
10.050.700 

841.421 
841.421 

1.682.900 

545.000.000 
545.000.000 

4,70% 

141.820.338 

33,94 

4.813.382 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2010 

109 Renovation 

Renovation 
Containere 
Anden renovation 
Genbrugsordning 

Renovationen budgetteres efter regnskab 2008 tilla t 3% pr. år. 

110 Forsikringer 

Budget 2009 

1.692.965 
38.704 
74.422 

2.670 

Budget 2010 

1.676.479 
41.274 
68.343 
39.747 

201 0 budgettet beregnes udfra 2009-priser + 4%, som foreløbigt oplyst af forsikringsmægler. 

Bygningsforsikring 
Falckabonnement 
Erhvervsforsikring 
Andre forsikringer 

111 El til fællesarealer 

1.283.144 
11.758 
25.471 

0 

2010 budgettet beregnes udfra 2009-priser + 3% for DONG sats. Øvrig er fastprisaftale. 

El - fællesarealer 
Kommunal andel, stibelysning 

Målerpasning - varmeregnskab 

Fastprisaftale er indgået med NOE gældende til 31. december 
2010. 

- 3 -

318.284 
-30.000 

200.000 

1.260.300 
13.224 
26.892 
28.789 

362.427 
-30.000 

214.562 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2010 

I Større udgifter til bla. EDB 

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 
2008 
137.597 
241.300 
131.307 
263.150 
234.899 
580.903 
258.925 

Udgift til bla. selvrisiko ved forsikringsskader 

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 

Se likviditetsbudget samt langtidsplan. 

117 Istandsættelse ved fraflytning 

Regnskab 
2008 
302.541 
514.101 

1.667.684 
1.883.566 

89.126 
669.167 

1.487.560 

Budget 2009 

70.000 
125.000 
130.000 
525.000 
167.000 
582.000 
364.000 

711.000 
603.000 

1.584.000 
2.247.000 

86.000 
1.098.000 
2.904.000 

Der skal som hovedregel være henlægge/ser svarende til 1 års forbrug. 

Budget 2010 

193.000 
197.000 
178.000 
561.000 
228.000 
603.000 
359.000 

955.000 
796.000 

3.121.000 
1.470.000 

150.000 
1.120.000 
2.565.000 

Ved budgettering skal man være opmærksom på udvik/ingstendensen (kto. 117/402-404) 

117.1 Istandsættelse fraflytning A-ordning 
117.2 Dækket af henlæggelser A-ordning 

I Ingen bemærkninger 

Regnskab 
2008 
730.280 

-730.280 

- 5 -

800.000 
-800.000 

800.000 
-800.000 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2010 

123 Tab ved fraflytning 

Budget 2009 Budget 2010 

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

Henlæggelse til tab ved fraflytning 
Henlagt pr. m2 

Regnskab 
Henlæaaelser 2008 
Konto 405 - primo 803.674 
Forbrug konto 130 -215.293 
Henlaqt konto 123 500.000 
Konto 405 - ultimo 1.088.381 

4,92 

Budget 
2009 

1.088.381 
-300.000 
300.000 

1.088.381 

Henlæggelsesniveau for budget 2009 bibeholdt 

125 Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder 
Afdrag 

!Ydelse vedr. affaldsanlæg 

126 Afskrivning på forbedringsarbejder 

Afskrivning forbedringsarbejder 

Budget 
2010 

1.088.381 
-300.000 
300.000 

1.088.381 

Restgæld pr. 
Afskrivning: Udløbsår 31.12.2008 
Vaskeri 2004 2014 236.667 
Købmanden 2014 124.867 
Nyt beboerhus 2019 566.854 

Nyt beboerhus afskrives over 10 år med start i 2010 

127 Ydelser vedrørende lån til bygningsskader 
Afdrag 
Offentlige tilskud 

Stigningen skyldes at det er indekslån og de er variende 

- 7 -

300.000 

262.847 

205.345 

8.622.054 
-486.498 

300.000 

262.517 

119.000 

8.668.194 
-469.020 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: Biba Schwoon [bibaschwoon@comxnet.dk] 

Sendt: 8. september 2009 09:59 

Til: 'Bang og Stein'; 'Simon Lak Jensen' 

Cc: 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Galgebakkens Beboernævn' 

Emne: elektronisk afstemning - svar fra BL 

Hej Erik og Simon. 
Svaret fra BL v/Bjarne Zetterstrøm lyder: 

Fra: Bjarne Zetterstrom [mailto:BZ@bl.dk] 
Sendt: 24. august 2009 11:52 
Til: Danny Andersen 
Emne: SV: Elektronisk afstemning i forbindelse med afdelingsmøder 

Hej Danny, 

Jeg har ikke kendskab til at det skulle være afprøvet. 

Side 1 af 1 

Det forudsætter fremmøde, og derfor kan det kun gennemføres ved at hver 
mødedeltager får en elektronisk afstemningskonsol, der sender signaler til et 
anlæg. Vi har lejet sådanne anlæg i BL ved flere anledninger, og det er 
pålideligt og troværdigt, men pokkers dyrt. Derfor tror jeg ikke at det vil vinde 
voldsomt indpas, før priserne falder drastisk. 

Elektronisk afstemning over internettet kan kun gennemføres som vejledende 
afstemninger, lovgivningen åbner endnu ikke mulighed for at udlægge 
beboermødernes kompetence til afgørelse i elektronisk afstemning. 

Venlig hilsen 
Bjarne Zetterstrom 
Boligselskabernes Landsforening 
Udviklingschef 
Telefon: 33 7 6 20 30 
Mobil: 21 41 30 21 
email: bz@bl.dk 

Jfr. min tidligere mail om VA's bestyrelses behandling af spørgsmålet (referat af 
møde 31. 08. 09) 
Hilsen -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 8001 spam-mails 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent en gratis SP AMfighter D-.§.f. 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.83/2353 - Release Date: 09/08/09 06:48:00 

08-09-2009 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 

Galgebakkens Beboernævn (galgebakken@mail.dk] 
8. september 2009 14:55 

Til: 
Emne: 

'Jens Ellesøe Olsen'; 'Biba Schwoon (E-mail)' 
SV: Regler og fremgangsmåde ved urafstemning 

Almenboligloven 
Jm urafstemnin" 

Hej Jens og Biba; 

Ja - jeg troede, at det kun var når huslejestigningen var på mere end 15%, at reglen 
gjaldt om, at der kun skal 1/4 af stemmerne til for at beslutte urafstemning om 
budgettet (jf. 21 stk. 4). Men det med kun en 1/4 af deltagerne for at beslutte 
urafstemning gælder altså generelt, når det drejer sig godkendelse af budgettet (§16 
stk. 3), uanset hvor lille huslejestigningen er. 
For at være sikker har jeg tjekket Almenboligloven (LBK nr. 1000 af 9. okt. 09)på 
www.retsinfo.dk og her står i Kap.2,&36 at: "Godkendelse ((af driftsbudgettet)) skal 
ske ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere, når krav herom fremsættes af det 
i vedtægterne fastsatte nødvendige antal stemmeberettigede deltagere på 
afdelingsmødet. Antallet kan i vedtægterne højst fastsættes til at udgøre 25 pct. af 
de fremmødte stemmeberettigede deltagere." ( - vedhæftet men muligvis svært at læse 
pga. den lille skrift.) 

vh. Sten 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Jens Ellesøe Olsen [mailto:jens.ellesoe@comxnet.dk] 
Sendt: 7. september 2009 21:26 
Til: 'Galgebakkens Beboernævn'; 'Biba Schwoon (E-mail)' 
Emne: SV: Regler og fremgangsmåde ved urafstemning 

I VA's vedtægter fra marts 1998 læser jeg i §18 stk 3 at beboermødet kan 
træffe beslutning om urafstemning ved alm. flertal. 
I §21 stk 4 står der at 1/4 af de fremmødte kan træffe beslutning om 
urafstemning, når der er forslag om mere end 15% huslejestigning. 

Jeg er derfor i tvivl om hvorvidt inflationsgruppens forslag om urafstemning 
kun skal besluttes af 25% af de fremmødte! 

Jens 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Galgebakkens Beboernævn [mailto:galgebakken@mail.dk] 
Sendt: 7. september 2009 20:46 
Til: Biba Schwoon (E-mail); Jens Ellesøe Olsen (E-mail) 
Emne: Regler og fremgangsmåde ved urafstemning 

Hej Jens og Biba: 

Vedr. regler for urafstemning om budgettet: 

Jeg har lige fundet papirerne vedr. regler og fremgangsmåde for urafstemning 
frem (vedhæftet ) . 

Til min overraskelse ser jeg, at der gælder særlige regler ved urafstemning 
om budgettet: I flg. VAs vedtægter er det tilstrækkeligt, hvis 1/4 af 
beboermødets stemmeberettigede deltagere stemmer for, til at budgettet skal 
sendes til urafstemning. 
- Det havde jeg glemt. 

mvh Sten 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Hej Jens og Sten. 

Biba Schwoon [bibaschwoon@comxnet.dk] 
8. september 2009 09:00 
'Jens Ellesøe Olsen'; 'Jens Ellesøe Olsen'; 'Galgebakkens Beboernævn' 
vedtægter - urafstemning 

Fortsættelse af udvekslingen om vedtægternes regler om urafstemning: 

Den seneste udgave af VAs vedtægter, jeg har, er fra december 2008. 
Mener ikke, jeg har fået den udgave med de senest vedtagne ændringer 
fra maj 09. Det, der blev vedtaget der, er ikke relevant for vores 
punkt, men alligevel synes jeg, vi skal bestille en del eksemplarer 
fra BO-VEST, så vi til dette BBM har nyeste gældende udgave. 

§ 16 stk. 3 hedder: 
Fremsætter mindst 1/4 af beboermødets stemmeberettigede deltagere krav 
herom, skal godkendelse af afdelingens driftsbudget ske ved 
urafstemning blandt afdelingens boligtagere efter reglerne i§ 18 stk. 
3. 

§ 18 stk. 3 hedder: 
deboermødets beslutninger træffes på grundlag af almindeligt 
stemmeflertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. Beboermødet 
kan beslutte, at den endelige afgørelse af emner, der er til 
behandling på afdelingsbeboermødet, skal træffes ved efterfølgende 
urafstemning blandt afdelingens boligtagere, hvor hver husstand 
ligeledes har 2 stemmer uanset størrelse. Når et forslag har været 
undergivet urafstemning, kan ny urafstemning om samme forslag først 
finde sted efter afholdelse af et nyt ordinært afdelingsmøde. 

Bestemmelsen om 15% - med angivelse af emner - må være røget ud på et 
tidspunkt, men ville heller ikke være relevant her. 
Hilsen -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 8001 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.83/2353 - Release Date: 09/08/09 06:48:00 
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Kapitel 2 

Beboerdemokrati 

§ 33, I en almen boligorganisation vælger boligorganisationens øverste myndighed alle eller flertallet af bestyrelsens 

medlemmer. Mindst halvdelen skal være beboere i boligorganisationen. I forretningsførerorganisationer og I andelsselskaber skal 

dog mindst halvdelen være beboere I datterorganisationernes og de administrerede organisationers bestyrelser. I en almen 

garantlorganlsation, herunder en almen forretningsførerorganisation, der er godkendt som en garantiorganisation, vælger 

garantforsamlingen et eller flere medlemmer til boligorganisationens bestyrelse. Herudover vælges bestyrelsesmedlemmerne i 

overensstemmelse med boligorganisationens vedtægter. 

Stk. 2. Medlemmer af en almen bollgorganlsations bestyrelse vælges for højst 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 

Bestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid afsættes af den, der har valgt eller 

udpeget den pågældende. For kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer finder reglerne I lov om kommunernes styrelse 

anvendelse. 

Stk. 3. I selvejende ældreboliginstitutioner vælger afdelingsbestyrelsen flertallet af bestyrelsens medlemmer. Mindst halvdelen 

skal være beboere I den selvejende Institution, Jf. dog stk. 4. Herudover vælges bestyrelsesmedlemmer i overensstemmelse med 

den selvejende Institutions vedtægter. Velfærdsminlsteren vil dog efter Indstilling fra kommunalbestyrelsen I den kommune, hvor 

de selvejende almene ældreboliger agtes etableret, I ganske særlige tilfælde helt undtagelsesvis kunne bestemme, at beboerne 

kun kan vælge et antal, der svarer til en under halvdelen af medlemmerne I Institutionens bestyrelse, hvis fundats, vedtægter eller 

lignende, der den 25. april 1996 er gældende for den organisation, der tager initiativ til at oprette den selvejende institution, er til 

hinder for, at beboerne udpeger flertallet af bestyrelsens medlemmer. 

Stk. 4. I almene boligorganisationer og i selvejende Institutioner, der udelukkende består af ældreboliger, der bebos af svage 

og plejekrævende beboere, kan kommunalbestyrelsen eller regionsrådet beslutte, at beboerrepræsentanterne I 

boligorganisationens bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen ~lier regionsrådet blandt beboere, pårørende eller andre, der vil 

kunne varetage beboernes interesser. TIisvarende finder anvendelse, hvis der i en selvejende institution Ikke er valgt 

afdelingsbestyrelse eller afdelingsbestyrelsen har nedlagt sit hverv, uden at en ny afdelingsbestyrelse er valgt. 

Stk. s. I selvejende almene ungdomsbollglnstitutloner vælger beboerne, kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor 

ungdomsboligerne er beliggende, og de lokale uddannelsesinstitutioners ledelse hver en tredjedel af medlemmerne til bestyrelsen. 

Mindst en tredjedel skal være beboere i den selvejende Institution. 

§ 34. Boligtagerne i en almen boligafdeling kan på et afdelingsmøde vælge en afdelingsbestyrelse til at udøve medindflydelse. 

Afdelingsbestyrelsen skal bestå af et ulige antal medlemmer. TIi afdelingsmødet indkaldes samtlige boligtagere og 

boligorganisationens bestyrelse. Boligorganlsatlonens bestyrelse kan bemyndige andre til at deltage I mødet. Et afdelingsmøde kan 

beslutte, at en siddende afdelingsbestyrelse eller et eller flere afdelingsbestyrelsesmedlemmer afsættes før udløbet af 

funktionsperioden. 

Stk. 2. Et afdelingsmøde kan ved stemmeflerhed blandt de stemmeberettigede deltagere beslutte, at en lejer- eller 

beboerforenings bestyrelse er afdelingsbestyrelse, hvis et flertal af boligtagerne er tilsluttet foreningen, og hvis foreningen kun har 

medlemmer, der bor I afdelingen. Et senere afdelingsmøde kan beslutte, at der på ny skal vælges afdelingsbestyrelse efter 

reglerne I stk. 1, 1.-3. pkt. 

Stk. 3. Der må ikke tillægges afdelingsbestyrelsen vederlag for dens virksomhed. 

Stk. 4. Er der I en afdeling Ikke valgt afdelingslbestyrelse, eller har en afdelingsbestyrelse nedlagt sit hverv, uden at ny 

afdelingsbestyrelse er valgt, varetager boligorganisationens bestyrelse de funktioner, der er henlagt til afdelingsbestyrelsen. 

Stk. s. Et afdelingsmøde kan beslutte at uddelegere afdelingsbestyrelsens og afdelingsmødets kompetence på en række 

områder til en eller flere beboergrupper. 

Stk. 6. Nænnere regler om valg af afdelingsbestyrelse og dennes virksomhed fastsættes i vedtægterne. 

• § 35, Afdelingsbestyrelsen godkender driftsbudget og årsregnskab for afdelingen. 

§ 36, Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for afdelingsmødet til godkendelse. Godkendelse skal ske ved urafstemning l 
blandt afdelingens boligtagere~,,,~~~ fremsættes ai det I vedtægte;,,e fastsatte nødvendige antal stemmeberettigede 

deltagere på afdelingsmødet. Antallet kan i vedtægterne højst fastsættes_ til at udgøre 25 pct. af de fremmødte stemmeberettigede 
',"/4e:::::;:;::::::::;;;;;;:e,C~- -,-, ' ,"---h --,--y C, ,,-

deltagere, Afdelingsmødet afgør, om årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er afdelingsbestyrelse Ikke -valgt, skal driftsbudget og årsregnskab forelægges afdelingsmødet af boligorganisationens bestyrelse. 

Stk. 2. Forøges de ejendomsskatter, der påhviler boligafdelingen, i budgetperioden, kan forelæggelse af et revideret 

driftsbudget dog undlades. Det samme gælder, hvis der pålægges afdelingen nye eller forøgede afgifter til vand, el, renovation 

eller lignende efter takster, der er fastsat eller godkendt af en offentlig myndighed. 

§ 37. Afdelingsbestyrelsen forelægger de overordnede rammer for iværksættelse af arbejder og aktiviteter i afdelingen for 

afdelingsmødet til godkendelse, forinden disse iværksættes, jf. dog § 41. 

Stk. 2. Afdelingsmødet kan træffe beslutning om iværksættelse af forebyggende arbejder rettet mod boligområdet og de 

enkelte beboere med henblik på at styrke det sociale liv og netværk I boligområdet, såfremt afdelingsmødet samtidig tiltræder den 

nødvendige lejeforhøjelse. 

Stk. 3. Medfører et arbejde eller en aktivttet lejeforhøjelse, der overstiger 15 pct. af den gældende årsleJe, skal godkendelse ske 

ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere, når krav herom fremsættes af det i vedtægterne fastsatte nødvendige antal 
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stemmeberettigede deltagere på afdelingsmødet. Antallet kan i vedtægterne højst fastsættes til at udgøre 25 pct. af de 

fremmødte stemmeberettigede deltagere. 

§ 37 a. Er den ejendom, hvor afdelingen er beliggende, opdelt i ejerlejligheder, handler boligorganisationens bestyrelse p§ 

afdelingens vegne på ejerforeningens generalforsamling. 

stk. 2. Bestyrelsen skal handle I overensstemmelse med afdelingsmødets beslutninger i spørgsmål vedrørende ejerforeningens 

husorden. 

Stk. 3. Inden afholdelse af ejerforeningens generalforsamling skal afdelingsbestyrelsen godkende bestyrelsens indstilling om at 

stemme for eller Imod eller at fremsætte forslag om eller ændringsforslag til 

1) driftsbudget, 

2) årsregnskab, 

3) forslag, som har betydning for fællesudgifternes størrelse, og 

4) forslag om Iværksættelse af øvrige arbejder eller aktiviteter i ejendommen. 

Stk. 4. Afdelingsmødet kan beslutte, at afdelingsbestyrelsen skal forelægge bestyrelsens indstillinger for afdelingsmødet til 

godkendelse. Godkendelse skal ske ved urafstemning blandt afdelingens boligtagere, når krav herom fremsættes af 25 pct. af de 

fremmødte stemmeberettigede deltagere. 

Stk. 5. Meddeler kommunalbestyrelsen p§læg efter§ 41, kan bestyrelsen uden samtykke fra afdelingen søge de i § 41 nævnte 

arbejder iværksat i ejerforeningen. 

Stk. 6. Er den ejendom, hvor afdelingen er beliggende, omfattet af en grundejerforening, handler boligorganisationens 

bestyrelse på afdelingens vegne på grundejerforeningens generalforsamling. Boligorganisationen og afdelingen beslutter i 

samarbejde, hvordan afdelingen fflr indflydelse på de beslutninger, der træffes på grundejerforeningens generalforsamling. 

Stk. 7. Bestyrelsen indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller afdelingsmødet, jf. stk. 3, 

4 og 6, for kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. 

§ 37 b. Afdelingsmødet kan træffe beslutning om gennemførelse af bestemte forbedringer af det lejede efter lejerens ønske og 

om gennemførelse af sådanne forbedringer af ledige lejemål. Forbedringerne finansieres med annuitetslån med en maksimal 

løbetid p§ 20 år. Afdelingsmødet kan fastsætte nærmere rammer for den enkelte lejers adgang til at f3 forbedret sin bolig, 

herunder fastsætte maksimumsbeløb for anskaffelsessummerne for de enkelte forbedringsarbejder. Boligorganisationen godkender 

afdelingsmødets beslutninger. 

Stk. 2. Boligorganisationens bestyrelse Indbringer eventuelle uenigheder mellem boligorganisationen og afdelingsmødet om 

afdelingsmødets beslutninger efter stk. 1 for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. 

Stk. 3. Stk. 1 omfatter Ikke hårde hvidevarer. 

§ 38, (Ophævet) 

§ 39. Afdellngslbestyrelsen p§ser, at der er god orden i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen skal orienteres om ledelsens 

ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer. Afdelingsbestyrelsen kan være til stede ved de i § 154 omhandlede eftersyn, 

og skal orienteres om den rapport, der udfærdiges p§ baggrund af eftersynet. 

§ 40. Afdelingsmødet fastsætter en husorden for afdelingen. 

Stk. 2. Er afdelingen omfattet af en ejerforening, som er etableret ved Indretning af uudnyttede tagetager eller ved påbygnlng 

af yderligere etager efter lov om ejerlejligheder§ 10, stk. 3 eller 6, fastsættes husordenen af ejerforeningen. Det samme gælder, 

hvis afdelingen er omfattet af en ejerforening, som er etableret ved salg efter kapitel 5 a. 

§ 41. Hvis kommunalbestyrelsen meddeler p§læg herom, kan boligorganisationens bestyrelse uden samtykke fra 

afdelingsbestyrelse og afdelingsmøde iværksætte vedllgeholdelsesarbejder og fornyelser, rimelige moderniserings• og 

forbedringsarbejder, kollektive anlæg, ekstraordinære renoveringsarbejder samt udbedring af byggeskader og gennemførelse af 

bygningsændringer m.v. efter§ 91, stk. I. 

§ 42. Boligorganisationens bestyrelse indbringer eventuelle tvistigheder mellem bestyrelsen og afdelingsbestyrelsen eller 

afdelingsmødet om driftsbudget og årsregnskab for kommunalbestyrelsen, som træffer den endelige administrative afgørelse. 

§ 43. Bestemmelserne I § 34, stk. 1 ·3, 5 og 6, og §§ 35-40 finder tilsvarende anvendelse p§ kommunale og regionale almene 

ældreboliger, som ejes af en kommune eller en region. 

Stk. 2. Bestemmelserne i § 33, stk. 2, og §§ 34-42 finder tilsvarende anvendelse på selvejende almene ungdoms· og 

ældreboliger. Bestemmelsen I § 33, stk. 2, 3. pkt., finder dog ikke anvendelse p§ selvejende almene ungdomsboliger. 

§ 44. Velfærdsminlsteren kan fastsætte nærmere regler om de i §§ 33-42 nævnte forhold. 
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{ Fra siderne 13. 16 og l 8 i d~c. 2008-1.tdga v1:n af ,:cd;ægtemc. s,.irn er hentet pt4 Bo-V (·~L~ 
h_j(-mmeside aag.ust 2009. i. 

Fremsætter mindst 1/ 4 af beb:oermødets stemmeberettigede 
deltagere krav heromr skat godkendefæ af afdeHngens drifts
budget ske ved urafstemning bfam:it afdeHngens boUgtagere 
efter reglerne i§ 18; stk.. 3. 

Beboermøde""LS beslutninger træffes på grund~ag af almindeligt 
stemmeflertal bfandt de tHstedeyærende stemmeberettigede. 
Beboermødet kan beslutte, at den endelige afgøreise af emner,, 
der er tH behandling på afdeiingsbeboermødet, skal træffes 
ved efterfølgende urafstemning blandt afdeHng€lils bofigtagere1 

hvor hver husstand ligeledes har 2 stemmer uanset størrefse. 
Når et forsfag har været undergivet urafst..emnrng, kan ny uraf
stemning om samme forslag først finde sted efter afho!defse af 
et nyt ordinært afdelingsmøde. 

Medfører et arbejde ener en aktivttet ~: lejeforhøjelse, der 
a1sres::.tiger 15 pct. af den gældende årsfe_fe, 'skaf godkendelSe 
ske ved urafstemning blandt afdeHngens boHgtagere, h\-tis 

. ' . 1/4 ::: h_~&-..,..,.,,., · • • <::± .. i... ..;;.; • ·~~ mmr.....l.5[ at uet'.JVCm100ets ..... æmmeoere.mg-€.Oe Den.agere 

frernsæt'"LE!r krav herom. 
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§ 36. Afdelingsbestyrelsen forelægger driftsbudget for 
afdelingsmødet til godkendelse. Godkendelse skal ske ved 
urafstemning blandt afdelingens boligtagere, når krav herom 
fremsættes af det i vedtægterne fastsatte nødvendige antal 
stemmeberettigede deltagere på afdelingsmødet. Antallet kan i 
vedtægterne højst fastsættes til at udgøre 25 pct. af de fremmødte 
stemmeberettigede deltagere. Afdelingsmødet afgør, om 
årsregnskab skal forelægges afdelingsmødet til godkendelse. Er 
afdelingsbestyrelse ikke valgt, skal driftsbudget og årsregnskab 
forelægges afdelingsmødet af boligorganisationens bestyrelse. 

Fra Almenboligloven§ 36 vedr. urafstemning om budgettet 
(LBK nr. 1000 af 9/10.2008 via www.retsinfo.dk) 



Forslag til beboermødet, til behandling på førstkommende møde. 

Beboermødet stemmer for vedtagelse af kollektiv råderet, således at det bliver muligt for den 

enkelte beboer med kollektiv råderet, at kunne få fornyet køkken med en forhøjet husleje i 

afviklingsperioden 

Da vi har besluttet at blive boende i Galgebakken og nyde vores otium her efter at have boet her i 

35 år. Vi har tidligere bekostet en fornyelse af vores køkken,for såvel at optimere det funktionelle 

som det synsmæssige, men kan nu se, at vi behøver en yderligere fornyelse af køldcenet. Vi har 

indhentet et tilbud for en sådan fornyelse og kan se, at vi behøver en finansiel støtte for at 

gennemføre fornyelsen uden at skulle tømme vores kasse. Dette kan gøres ved at vi vedtager en 

kollektiv råderet således at forstå, at vi kan få det finansieres over huslejen over en rældce år. 

Vi stiller derfor forslag til beboermødet om at vedtage en kollektiv råderet, således at det bliver 

muligt for de beboere som har lyst og behov for at forandre deres køkken. Det vil være en udgifts 

neutral vedtagelse for afdelingen, da den enkelte beboer jo selv betaler for fornyelsen over en 

årrække med en forhøjet husleje. Samtidig med at beboerne får denne mulighed, bliver værdien af 

boligen tilsvarende forøget. 

Vi håber at beboermødet vil stemme for denne mulighed for den enkelte beboer - dig og mig. 

Galgebakken den 17. Juli 2009 

Karin Russell og Christian Haxthausen 

Sønder 1 - 4 
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Galgebakkens Beboernævn I/At@ .... Y~ ·- ----
Fra: Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk] 

Sendt: 8. september 2009 15:28 

Til: Biba Schwoon (E-mail); Jens Ellesøe Olsen (E-mail) 

Emne: VS: ansøgning fra Petanque-gruppen 

Hej Jens og Biba: 

Nedenstående fhv. beskedne ønske om 4000 kr. fra petanquegruppen er først modtaget i dag kl. 14.25, og 
det er jo i princippet for sent til at det kan komme med ud i beboermødematerialet. Men skulle vi ikke tage det 
med alligevel, både fordi det kan nås og fordi det øger informationsniveauet ( - og i øvrigt kan gruppen jo 
under alle omstændigheder stille det som et ændringsforslag til budgettet på selve mødet). 

vh Sten 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: gunhild hansen [mailto:gunhill7@hotmail.com] 
Sendt: 8. september 2009 14:22 
Til: galgebakken@mail.dk 
Emne: ansøgning fra Petanque-gruppen 

Albertslund den 7. sept. 2009 

Kære Budgetbeboermøde, 

Vi har nu indviet den nye Petanque-bane, og mange nye spillere har prøvet at spille pf, 
den bflde i.f.m. cafeen om søndagen og om tirsdagen. 

Vi planlægger at organisere et par turneringer for hele Galgebakken - dog kan det nok ikke nfls 
pfl denne side af jul, selv om "vinter-petanque" er ganske udbredt. 

I forbindelse med organiseringen af kommende turneringer ansøger Petanquegruppen om 4. 000 
kr. til Kost, Rive, 6 kugler til ud/fin, Vandrepokaler og andre præmier til turneringerne. 
Derudover forestiller vi os at søge sponsorater fra Købmanden (en kurv med lækkerier til en 
romantisk aften), 4 madbilletter til spisehuset eller lign. 

Med venlig hilsen 
Petanquegruppen 
Steffen, Christian, Lars og Gunhild 

PS. Skulle have sendt mai/en mandag, men nflede det først tirsdag den 8. Hflber, det er ok. 

See all the ways you can stay connected to friends and family 
No virus found in this incoming message. 
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Hej Jens og Biba 

Som aftalt telefonisk dropper jeg mit forslag om en elektronisk urafstemning 
i denne omgang - og erstatter det med følgende hensigtserklæring: 
"Beboermødet på Galgebakken vedtager, at afdelingsbestyrelsen skal 
intensivere arbejdet med snarest at muliggøre brugen af elektroniske 
urafstemninger på Galgebakken." 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 

Jens Ellesøe Olsen [jens.ellesoe@comxnet.dk] 
9. september 2009 22:34 

Til: 'Galgebakkens Beboernævn' 
Emne: VS: Udskiftning af forslag med hensigtserklæring 

Hej Sten 

Se nedenfor 

Jens 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Bang og Stein [mailto:bangstein@comxnet.dk] 
Sendt: 9. september 2009 23:06 
Til: bibaschwoon@comxnet.dk; jens.ellesoe@comxnet.dk 
Emne: Udskiftning af forslag med hensigtserklæring 

Hej Jens og Biba 

Som aftalt telefonisk dropper jeg mit forslag om en elektronisk urafstemning 
i denne omgang - og erstatter det med følgende hensigtserklæring: 
"Beboermødet på Galgebakken vedtager, at afdelingsbestyrelsen skal 
intensivere arbejdet med snarest at muliggøre brugen af elektroniske 
urafstemninger på Galgebakken." 

VH Fra Erik 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.87/2356 - Release Date: 09/09/09 06:53:00 
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Vedr. Forslag fra Hobbyværkstedsgruppen om .indkøb af 2 stk containere til beboerværksted 

Hobbyværkstedsgruppen har fremsendt forslag til Budgetbeboermødet om indkøb af 2 containere 
til anvendelse som beboerværksted. 

GAB har diskuteret forslaget og har følgende kommentarer: 

Vi mener ikke at Hobbyværkstedgruppens økonomiske opstilling er dækkende for de faktiske 
omkostninger. 
Der skal indlægges strøm og etableres lys og diverse el-udtag til de forskellige maskiner - en ikke 
uvæsentlig udgift. 
Der skal etableres udsugning til svejsning m.m. 
Formentlig skal der også indlægges vand, håndvask og afløb. 

Før forslaget kan behandles skal følgende undersøges: 
Hvilket krav stilles til værkstedsindretning (Arbejdstilsynet o.a.) 
Opstillingssted 
Forsikringsforhold. 
Et samlet realistisk økonomisk overslag skal opstilles af Driften 

GAB kan ikke indstille Niels Wilkens forslag om indkøb af containere til beboerværksted til 
beslutning. 

Vedr. Forslag fra Hobbyværkstedspruppen om indkøb af 1 stk pavillon til beboerudlån 
Det skal undersøges, hvad det koster at købe den eksisterende pavillon eller indkøbe en ny/brugt og 
indrette denne til formålet. 
Leje af eksisterende pavillon er pt: 31.800 kr/år incl. moms 

GAB - Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
07.09.2009 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 

Vedr. Hobbyværk 
tedsgruppens fo. 

Hej Sten 

Jens Ellesøe Olsen [jens.ellesoe@cornxnet.dk] 
7. september 2009 21:12 
'Galgebakkens Beboernævn' 
Sender: Vedr. Niels Wilkens forslag 

Hermed mit forslag til GAB's indstilling til Hobbyværkstedsgruppens forslag. 

Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
2620 Albertslund 
4364 2494 
2075 7030 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.83/2353 - Release Date: 09/08/09 06:48:00 

1 



Forlag til budgetbeboermødet 2009 

Beboerne på Galgebakken må godt forskønne varmecentralerne med mariehøns og lignende. 

Beboernes malerier vil ikke blive betragtet som graffiti og behandlet derefter. 

De behøver ikke søge godkendelse på Beboermøde for at få godkendt en forskønnelsesplan. 

Der afsættes på Galgebakkens budget 2010 10.000 kr. til finansiering af den slags forskønnelse. 

GAB bevilger pengene efter regning- ligesom GAB gjorde i gamle dage, da vi have strædepenge. 

Denne beslutning gælder i 2010, og GAB fremlægger på Budgetbeboermødet om Budget 2011 et 
forslag om, hvorvidt ordningen skal videreføres. 

Begrundelse: 
Jeg tror ikke, vi får mindre graffiti af at behandle mariehøns som graffiti. 
Jeg synes, vi gøre det nemmere for beboerne at udfolde deres kreative kræfter. 

Forslaget er stillet af: 
Lars Messell 
Vester 2-14 

OBS: 
Hvis I i GAB beslutter at fremsætte et forslag med samme indhold- som jeg har opfordret jer til i 
Galgebakkeposten nr. 341, så trækker jeg dette forslag. 



Side 1 af 1 

Galgebakkens Beboernævn 

Fra: Lars Messell [lokomohinken@hotmail.com] 

Sendt: 2. september 2009 18:33 

Til: galgebakken@mail.dk 

Emne: FW: Forslag om mariehøns til budgetbeboermødet 

Her skulle forslaget til beboermødet så være. Det fylder jo ikke alverden, men selvfølgelig er 
det vel rart for dig at kunne overskue, hvor mange forslag af hvilken størrelse der kommer. 

Håber også, at du i din planlægning har indtænkt, at der kommer en Agendaplan 2009-2010 på 
4 A4-sider. 

Hej fra Lars 

From: lokomohinken@hotmail.com 
To: bibaschwoon@comxnet.dk; deerlake@get2net.dk 
Subject: Forslag om mariehøns til budgetbeboermødet 
Date: Sun, 23 Aug 2009 10:04:24 +0000 

Kære Biba 
I mangel af printer sender jeg mit forslag til budgetbeboermødet pr mail til dig. Meld venligst 
tilbage, hvis det ikke er en brugbar måde at stille forslaget på. 

Jeg sender samtidig forslaget til Lis til orientering - hun bifalder sikkert forslaget, og mener i 
hvert fald at Galgebakken nemt kan forskønnes. Gratis, eller med bevilling af ganske små 
midler på Galgebakkens budget. 

Hej fra Lars 

Saml alle vennerne fra Hotmail, Facebook og Myspace på Messenger Læs mere ___ her. 
No virus found in this incoming massage. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13. 76/2343 - Release Date: 09/03/09 05:50:00 

08-09-2009 



Forlag til budgetbeboermødet 2009 

Beboerne på Galgebakken må godt forskønne varmecentralerne med mariehøns og lignende. 

Beboernes malerier vil ikke blive betragtet som graffiti og behandlet derefter. 

De behøver ikke søge godkendelse på Beboermøde for at få godkendt en forskønnelsesplan. 

Der afsættes på Galgebakkens budget 2010 10.000 kr. til finansiering af den slags forskønnelse. 

GAB bevilger pengene efter regning- ligesom GAB gjorde i gamle dage, da vi have strædepenge. 

Denne beslutning gælder i 2010, og GAB fremlægger på Budgetbeboermødet om Budget 2011 et 
forslag om, hvorvidt ordningen skal videreføres. 

Begrundelse: 
Jeg tror ikke, vi får mindre graffiti af at behandle mariehøns som graffiti. 
Jeg synes, vi gøre det nemmere for beboerne at udfolde deres kreative kræfter. 

Forslaget er stillet af: 
Lars Messell 
Vester 2-14 

OBS: 
Hvis I i GAB beslutter at fremsætte et forslag med samme indhold- som jeg har opfordret jer til i 
Galgebakkeposten nr. 341, så trækker jeg dette forslag. 



Ændringsforslag fra Galgebakkens AfdelingsBestyrelse (GAB) 
til Lars Messells forslag om forskønnelse af varmecentraler m.m. 

I samarbejde med Lars Messell og andre interesserede finder GAB frem til muligheder for 
spontan udfoldelse med maling o. lign. rundt i bebyggelsen, eks. vis opslagsplader. Disse skal i 
givet fald aktualiseres og vedligeholdes af en ansvarlig gruppe, udnævnt til formålet. 
Der afsættes kr. 10.000 af strædepengene til materialer. 
Finansieringen af opslagsplader/tavler indregnes ikke i dette beløb, men i driftsbudgettet. 

Begrundelse for ændringsforslaget: 
Galgebakken har på beboermøder vedtaget, at graffiti i bebyggelsen på bygninger og andre fælles
overflader skal fjernes så hurtigt som muligt (bl.a. vejrlig). Graffiti kan som bekendt være af meget 
forskellig karakter, herunder nedsættende tekst med racistisk o.a. diskriminerende indhold, og giver 
hurtigt en bebyggelse præg af forsømmelse og forslumning. 
Driften skal og kan ikke tage stilling til karakteren og indholdet af forekommende graffiti, men 
udelukkende sørge for at fjerne den. 
Det har gennem årene været diskuteret både på Galgebakken og i samfundet som helhed, om graffiti 
som kunstnerisk udfoldelse skulle tillades nærmere angivne steder. De resultater, der indtil nu er 
offentliggjort fra København og andre storbyer, har desværre været negative. Tilladt graffiti indbyder 
til mere graffiti i nærliggende områder. 

Varmecentralerne hører til de bygninger, som Driften står for vedligeholdelsen af. DONG
transformerne skal vedligeholdes afDONG, men Galgebakken medtager overfladerne også her, når 
der fjernes graffiti. Disse bygninger opmales med jævne mellemrum. 

Det vil derfor ikke være rimeligt, at Driften skal tage stilling til, om det er tilladt beboerudfoldelse, der 
er malet på varmecentralerne, eller graffiti, der skal fjernes. 

GAB går - som mange andre galgebakkebeboere - ind for mange og gode udfoldelsesmuligheder for 
beboerne i bebyggelsen. GAB går samtidig ind for gode arbejdsbetingelser for Driften. Det kræver, at 
vi og de forholder os til bebyggelsens Husreglement og andre beboervedtagne regelsæt. 

Vi går også ind for, at der skal være mulighed for spontane og overraskende udfoldelser i bebyggelsen. 

GABs ændringsforslag går derfor ud på at finde frem til steder for spontan udfoldelse, hvor 
egentlig bygningsvedligeholdelse og dermed økonomi ikke involveres. 

I fortsættelse af arbejdet med de fornyede oversigtstavler er vi desuden i gang med at finde nye 
opslagstavler til erstatning for de gamle røde, som der nu kun er en tilbage af. 

(I Galgebakke Posten nr. 340, s. 18 - 19 kan læses en mere udførlig artikel om emnet.) 



Gaigebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 

Biba Schwoon [bibaschwoon@comxnet.dk] 
7. august 2009 09:53 

Til: 'Galgebakkens Beboernævn' 
Cc: 
Emne: 

'Jens Ellesøe Olsen'; 'Jens Ellesøe Arbejde (E-mail)' 
BBM 09 

Varmecentraler Forskønnelse -
GAB-ændringsf .. graffiti - LM-f ... 

Hej Sten. 
Hermed til BBM-dagsorden: 
- forslag til principiel stillingtagen til grussti langs VESTER 8 og 9 
(selv om forslaget ikke har umiddelbar budgetkonsekvens for 2010, 
synes jeg alligevel det skal før budgettet, fordi det rummer en 
stillingtagen til en udgift - er Jens enig?) 

- ændringsforslag til Lars Messells forslag om "fri maling" på 
varmecentralerne 
- Lars' forslag som den udgave, han har sendt til mig og bedt mig 
oringe videre. Mener at huske, at du skrev, du havde fået det af ham 
elektronisk - måske er der ændringer? 

Kollektiv råderet-teksten kommer snarest i dag. 

Færdiggørelsen af arbejdet med Agendaplan-forslaget er i gang i 
Agendagruppen, men er realistisk først færdigt til at sende rundt i 
morgen. 
Hilsen -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 7990 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.80/2349 - Release Date: 09/06/09 05:51:00 

1 



Kære GAB 

Jeg vil gerne fremsætte følgende ændringsforslag til Galgebakkens Husdyrregler på det 
næstkommende beboermøde. 

Hunde skal altid føres i snor på gader, stræder og stier i Galgebakken, men! I!!!!!!!! 

Ændringsforslag 

• Dog kan hunden slippes løs, under opsyn, på det indhegnede område ved Torv 
(Fodboldbanen) med henblik på leg og boldspil med andre hunde. 

• Hunden skal være grundig afluftet inden den slippes ind på området 

• Hvis ejeren vurderer at hans hund ikke kan enes med hunde der er der i forvejen 
gælder først til mølle princippet 

• Hvis der kommer nogen der gerne vil spille fodbold, skal banen straks overlades til 
dem 

• Når man forlader området, må der ikke ligge efterladenskaber, hverken efter hundene 
eller deres ejere 

Med venlig hilsen Hanni Dam, Torv 3, 11 



Forslag til Budgetbeboermødet mandag d. 21/9 2009 

Forslag nr. 1 
"Beboermødet på Galgebakken beslutter, at der holdes urafstemning om 
budgettet for 2010. Således at beboerne får mulighed for at vælge mellem 
forslaget fra (flertallet i )Galgebakkens Afdelingsbestyrelse over for 
forslaget fra (flertallet i) Galgebakkens Økonomiudvalg. 
I.f.m. afstemningen sendes en oplysningsseddel ud til alle husstande. Heraf 
skal fremgå, hvor meget huslejestigningen bliver ved de forskellige forslag. 
Begge parter får i forlængelse af deres budgetforslag hver 15 linjer til@ 
rådighed til at argumentere for deres forslag." 1 

Forslagsstillere: 
Søren Vinzent, Ingrid Bang, Erik Holstein, Inge Dænm, Fridtjof Herling og Vibeke 
Ledertoug. 

Forslag nr. 2 
"Beboermødet på Galgebakken vedtager, at det nye system for elektronisk 
urafstemning benyttes ved afstemningen om budgettet for 2010. Efter 
urafstemningen evalueres brugen af den elektroniske model med henblik på 
eventuelt også at bruge den ved fremtidige urafstemninger." 

Forslagsstiller Erik Holstein 



Forslag til budgetbeboermødet om vedtagelse af kollektiv råderet 

Galgebakkens AfdelingsBestyrelses kommentarer: 
Da Galgebakken på en række beboermøde i 2007-08 behandlede husreglement og 
nyt råderetskatalog, foreslog GAB, at det ikke skulle være muligt at bruge kollektiv 
råderet på Galgebakken. 
Det godkendte det besluttende beboermøde enstemmigt. 

Brugen af kollektiv råderet i en bebyggelse skal godkendes af et beboermøde. 
Kollektiv råderet finansieres af afdelingen, mod at beboeren får en huslejestigning. 
Det behøver ikke at være hele afdelingen eller dele af den, men kan være en enkelt 
beboer, der får arbejdet udført. 

Baggrunden for GABs forslag om ikke at godkende kollektiv råderet i disse år var 
flg.: 
- Galgebakken har efter manges mening en høj husleje 
- bebyggelsen står i de kommende år over for en helhedsplan, der yderligere vil stille 
krav til huslejens størrelse 
- så længe vi ikke kender det nøjagtige omfang af de opgaver, vi vil kunne få støttede 
lån til af Landsbyggefonden, mente GAB det sikrest for bebyggelsens økonomi, at 
det ikke blev muligt at lave kollektive råderetsprojekter, der ville resultere i 
huslejestigninger for enkelte boliger 
- huslejen må ikke blive så høj efter gennemførelse af en helhedsplan, at boligerne 
ikke vil kunne lejes ud. 

Forudsætningerne har ikke ændret sig, siden vi sidst behandlede spørgsmålet. 

Til orientering: 
Individuel råderet betyder, at den enkelte beboer selv skal finansiere arbejdet. 
Arbejdet afskrives typisk over 10 eller 20 år. Fraflytter beboeren lejemålet, inden 
arbejdet er afskrevet, udbetaler afdelingen restbeløbet til beboeren - det er en ret, 
beboeren har - hvorfor det er nødvendigt at registrere en gennemført råderetssag på 
lejemålet, så der kan tages højde for dette i en fraflytningssituation. Den nye beboer 
har mulighed for at overtage den individuelle råderet ved at indbetale restbeløbet til 
afdelingen eller ved at få det konverteret til en huslejestigning (med rentetilskrivning). 

Alle råderetssager - individuelle såvel som kollektive - skal behandles og godkendes 
af BO-VEST-administrationen. 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 
Emne: 

Kollektiv råderet 
- forslag ti. .. 

Hej igen. 

Biba Schwoon [bibaschwoon@comxnet.dk] 
7. august 2009 15:04 
'Galgebakkens Beboernævn'; 'Jens Ellesøe Olsen' 
'Jens Ellesøe Olsen' 
Kollektiv råderet 

Hermed oplæg til GABs kommentar til forslaget om kollektiv råderet på 
Galgebakken. 
Hilsen -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere . 
. ~en har indtil videre sparet mig for at få 7993 spam-mails. 
\ rletalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 

Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.82/2351 - Release Date: 09/07/09 06:40:00 

1 
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Gal ebakkens Beboernævn 

-
Fra: 
Sendt: 

Jens Ellesøe Olsen Uens.ellesoe@comxnet.dk] 
9. august 2009 22:17 

Til: 
Emne: 

Trinetter.xls 

Hej Sten 

GAB kontor 
Forslag vedr. Trinetter 

Trinette_Forslag til 
budgetbeb ... 

Hermed forslag til beboermødet vedr. trinetter. 

Jens Ellesøe Olsen 
Galgebakken Over 8-2 
2620 Albertslund 
4364 2494 
2075 7030 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.392 / Virus Database: 270.13.49/2294 - Release Date: 08/10/09 06:10:00 

1 



Forslag til budgetbeboermødet d. 21.9.2009 

Oprettelsesgebyr ved udlejning af trinetter. 

Beboermødet vedtager at der fra 1.1.2010 opkræves kr. 5.000 ved oprettelse aftrinette-lejemål. 
Beløbet opkræves hos hovedlejer og dækker delvis Galgebakkens udgifter til opsætning samt 
nedtagning af trinette. 

Begrundelse for forslaget: 

Galgebakkens udgifter til opsætning og nedtagning af trinetter udgør ca. 80.000 kr pr. år. 
Der opkræves leje for ca. 100 trinetter. 

Udgiften til opsætning og nedtagning af trinette varierer fra 8.400 kr til 16.800 kr afhængig af 
hustype og om det er en helt ny installation eller installation i bolig, hvor der før har været opsat 
trinette. 
Hidtil er udgifter til opsætning og nedtagning blevet betalt over Galgebakkens budget, d.v.s. 
fællesskabet har betalt til fordel for trinette-lejeme. 

Som det er nu betales trinette-leje på 160 kr pr. måned. 
Dette beløb dækker afskrivning aftrinette (nypris 8.705 kr) samt vedligeholdelse i lejeperioden. 
Efter udlejning i mere end ca. 5,5 år vil trinette-lejen bidrage til udgifter ved opsætning og 
nedtagning. 
Først efter udlejning i 11l-14 år vil der være balance i regnskabet. 

Vi mener derfor, at det er fornuftigt at vedtage et oprettelsesgebyr på 5.000 kr således at 
fællesskabets udgifter til trinetter reduceres idet balance i regnskabet opnås efter udlejning i 7-11 år. 

GAB Galgebakkens AfdelingsBestyrelse 



Udgifter til opsætning og nedtagning af trinetter i private fremlejemål 

kr i alt kr i alt kr I i alt 

Tømrer 1.845 2.045 Tømrer 1.845 2.045 
ws 4.375 1.195 . ws 8.875 1.195 

El 719 6.939 719 3.959 10.8981 El 719 11.439 7191 3.959115.398 
El Med genetablering fra krybekælder 2.156 8.376 719 3.959 I El Med genetablering fra krybekælder 2.156 12.876 7191 3.95911&;. R~C 

Nedtagning 

kr i alt kr i alt kr i alt 

Tømrer 1.845 2.045 Tømrer 1.845 2.045 
ws 2.250 790 ws 5.500 790 
El 719 4.814 719 3.554 8.3681 El 719 8.064 719 3.554111.618 
El Etabl. grp. i tavle, kabel+stikkontakt 3.469 7.564 719 3.554 11.1181 El Etabl. grp. i tavle, kabel+stikkontakt 3.469 10.814 719 3.554114.368 

Indkøb af ny trinette og blandingsbatteri: 8.705 kr 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 

Biba Schwoon [bibaschwoon@comxnet.dk] 
3. september 2009 10:43 

Til: 
Emne: 

'Jens Ellesøe Olsen'; 'Galgebakkens Beboernævn' 
RE: Status for forslag og materiale undervejs 

OK. 
Vigtigt at få givet Vibeke og økon.gruppen besked, om der kommer et forslag eller ej. 
Biba 

-----Original Message-----
From: Jens Ellesøe Olsen [mailto:jens.ellesoe@comxnet.dk] 
Sent: Wednesday, September 02, 2009 7:44 PM 
To: 'Biba Schwoon'; 'Galgebakkens Beboernævn' 
Subject: SV: Status for forslag og materiale undervejs 

Jeg har spurgt driften (Kaj og Ken) vedr. Trinette og Køle-/Fryseskabe. 

Trinetter: Ken har oplyst at der pt ikke er tid til at checke hvor mange der er blevet 
op/nedtaget i 2008, derfor er det vanskeligt at bedømme om priserne i driftens 
redegørelse er korrekt ansat. mener at vi skal lade forslaget ligge til vi har 
disse afklaret. 

Køle-/Fryseskabe: Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding om antal skabe, som resterer, 
samt om aktuelle priser for uskiftning. Ligeledes ved jeg ikke om driften har 
registreret, J:l.yor der rrta11,.gl.ef.cl:t. blJV:§.~ti:ftet .. Hvis ... cisi:t:te._~.ig~te er ubekendt er der 

o ingen mening-·i .. aF ·vedtage forslaget! ····-·-•. ---· . ·-·---·········-······· 
~,,,,_~,-=,,,""'~ - __...--~ ' =' ~ 

Jeg rykke Kaj og Ken for svar. ,-
Jens 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 2. september 2009 18:39 
Til: 'Galgebakkens Beboernævn'; 'Jens Ellesøe Olsen (E-mail)' 
Emne: RE: Status for forslag og materiale undervejs 

Hej Sten og Jens. 
Jeg kommer lige med mit bidrag til afklaring af listen nedenfor: 
1. Det plejer at være Jens, der laver oplæg til budgetkommentarer fra GAB. Går ud fra, 
at vi godkender dem på GAB-mødet. 
2. Personlig mening om trinette-forslaget: vi ved, at Vibeke Ledertoug vil fremsætte 
alternativtforslag, (som hun vist ville sende til Jens) :--E"gent1:1g-varctel vTst hendes 

··rncrsttthng, · at· det var ri:mellgstarbenoTde·nuværencte·~ordning, men stemningen i øvrigt 
var for at ændre, så udgifterne blev knyttet til den private udlejer. 7~ 
Vigtigt, at de tal, vi gi'r videre', ikke udstiller Driften som uansvarlig - og at man 
kan se, at udgiften er nært knyttet til det, der faktisk skal udføres i den konkrete 
bolig. 
3. Lars' forslag om fremskynding af køl-frys-udskiftning: Jens har bedt om uddybende 
og aktuelle tal fra Driften. 
4. Haxthausens forslag må vi jo gengive, som det foreligger - så primitivt, det 
er! r 

·Jeg 'har - som jeg skrev i en mail - arbejdet på en sammenskrivning af grundlaget for, 
at Nævnet foreslog budgetbeboermødet ikke at godkende kollektiv råderet. Har lige bedt 
BO-VEST tjekke, om alt er rigtigt. 
Kommer snarest. 
5. Enig med Sten om tilføjelse til husreglement. Kræver nok et lille afsnit om 
placeringen. Jeg ser på det. 
6. Agendaplanen: Lars og jeg er i gang med at se på revisionen, som lige skal nå rundt 
om Agendagruppen. Sendes rundt inden GAB-mødet. 
7. Niels Wilken-forslaget må vi vel ta' stilling til, når vi ved, om der kommer mere 
fra gruppen. Jens' indstilling på GABs vegne foreligger jo. 
8. Lars Messell har allerede sendt mig et forslag, som han ber mig sende videre. Det 
gør jeg - sammen med et ændringsforslag fra GAB, som bygger på det, der står i GB
Posten nr. 340 - men som selvfølgelig skal godkendes af GAB. Kommer snarest. 

1 



Til budgetbeboermødet 21. september 2009: 

Forslag til besparelse på Galgebakkens budget 2010 
fremsættes hermed af hobbyværkstedsgruppen: 

Henrik Nordfalk, Torv 7-3, Poul Tømmer, Sønder 9-3, 
Knud Mørk Hansen, Mark 4-8a, Niels Wilken, Vester 4-1 

For øjeblikket lejer vi en pavillon afBilsby, som bruges som udlånskontor. Vi foreslår at købe 
Pavillonen ( eller en tilsvarende) samt 2 containere. Pavillonen anvendes fortsat som udlånskontor. 
Containerne placeres ved genbrugspladsen ( se tegning) og indrettes til og anvendes som 
hobbyværksted for ikke lønnet arbejde. 

Køb af 1 Pavillon som Bilsbys 
1 stk. brugt Pavillon Kontor 
Div (maling + <liv) 
Moms 
I alt 1 brugt Kontorpavillon 

20.000 Ved merpris 45.000 
15.000 
8.750 

43.750 

15.000 
15.000 
75.000 

Køb af 2 Containere hos PRO-trans 
2 stk. Nye Containere sat 
sammen 84.000 
Kørsel 2.500 
Fliser (sokkel + isolering) 6.500 
Ny varmekilde 3.495 
Div. 10.000 
Moms 26.624 

I alt for Hobbyværksted 133.119 

I alt for Hobbyværksted 133.119 133.119 
I alt 1 brugt kontorpavillon 43.750 75.000 

I alt 176.869 208.119 

Leje af Værksted 
kr 

søndag og mandag 20 Dage 1 Max Pr Måned ( 4 ) 
kr 

tirsdag - fredag lørdag 10 Dage 2 Max Pr Måned ( 21) 

ÅR Måned 1 2 3 
lejer lejere Lejere 

Leje af Kontorpavillon 31.200 
År/Måned 2.600 
7 År Overskud pr År/Måned 1.933 161 201 241 281 

8 År Overskud pr År/Måned 1.185 99 139 179 219 



Placering af hobbyværkstedet: 

Placering af hobbyværkstedet 

Genbrugsplads 

Sammenbyggede container moduler ( - eksempler!): 



Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

wilkentryk [wilkentryk@mail.dk] 
7. september 2009 16:30 
'Galgebakkens Beboernævn' 

Emne: SV: Værkstedsforslag i beboermødematerialet 

Hej Steng 

Jeg synes der ok 

Niels 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Galgebakkens Beboernævn [mailto:galgebakken@mail.dk] 
Sendt: 7. september 2009 13:15 
Til: Niels Wilken (E-mail 2); Niels Keller (E-mail); Henrik Nordfalk 
(E-mail) 
Emne: Værkstedsforslag i beboermødematerialet 

Hej Niels W. ( og Henrik Nordfalk): 

I det vedhæftede: 

Forslaget fra værkstedsgruppen, som det kommer med i materialet til 
beboermødet. 

Lavet på baggrund af hvad vi snakkede i tlf. om i fredags: Altså selve 
forslaget+ kun den første side af det økonomiske overslag. 
Endvidere placerings-tegningen, som der henvises til i forslaget+ to af de 
tilsendte fotos, som giver et indtryk af, hvordan containermodulerne ser ud. 

Resten af bilagene laver jeg på plastik OH'ere til mødet, og NW har 
endvidere bilag med på en USB nøgle. 

mvh Sten 

PS: Jeg sender det både som Word-fil og som PDF-fil. 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.82/2351 - Release Date: 09/07/09 06:40:00 
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Forslag til besparelse på Galgebakkens budget 2010 

Fremsættes hermed af Hobbyværkstedsgruppen. 
Henrik Nordfalk Torv 7 /3. Poul Tømmer Søner 9/3. Knud Mørk Hansen Mark 4/8a. Niels Wilken Vester 4/1. 

For øjeblikket lejer vi en pavillon af Bilsby som bruges som udlånskontor. 

Vi foreslår at købe Pavillonen (eller en tilsvarende ) samt 2 containere. 

Pavillonen anvendes fortsat som udlånskontor. Containerne placeres ved genbrugspladsen ( se tegning ) og 
indrettes til og anvendes som hobbyværksted for ikke lønnet arbejde. 

Køb af 1 Pavillon som Bilsbys 
1 stk. brugt Pavillon Kontor 20.000 Ved merpris 45.000 

Div (maling+ div) 15.000 15.000 

Moms 8.750 15.000 

I alt 1 brugt Kontorpavillon 43.750 75.000 

Køb af 2 Containere hos PRO-trans 
2 stk. Nye Containere sat sammen 84.000 
Kørsel 2.500 

Fliser (sokkel + isolering) 

Ny varmekilde 

Div. 

Moms 

I alt for Hobbyværksted 

I alt for Hobbyværksted 

I alt 1 brugt kontorpavillon 

I alt 

Leie af Værksted 
søndag og mandag 

tirsdag - fredag lørdag 

Leje af Kontorpavillon År/Måned 

7 År Overskud pr År/Måned 

8 År Overskud pr År/Måned 

6.500 

3.495 

10.000 

26.624 

133.119 

133.119 

43.750 

176.869 

kr 20 

kr 10 

ÅR 

31.200 

1.933 

1.185 

133.119 

75.000 

208.119 

Dage 1 Max Pr Måned ( 4 ) 

Dage 2 Max Pr Måned ( 21 ) 

Måned 1 2 3 
lejer lejere Lejere 

2.600 

161 201 241 281 

99 139 179 219 



Lån i 7 år 

Låne behov 176.869 

Tilbagebetaling pr. år i 7 år: 25.267 

Udgifter År Måned 
Tidligere lejeudgift til Bilsby 31.200 2.600 
Tilbagebetaling 25.267 2.106 

5.933 494 
EL/Varme 4000 333 

I alt pr måned med EL varme 1933 161 

Indtægter Udlån pr Kr. Max kr .. 

Udlån måned måned måned 

weekend (søndag-mandag) 20 +El 1 20 80 

Hverdage ( tirsdag-lørdag) 10 + El 2 20 200 

llåner 40 280 

2 samtidige lånere 80 560 

3 samtidige lånere 120 840 

Husstande på galgebakken 689 

PR Måned: ved 7 år. 

overskud minimum 161 overskud Pr husstand 0,23 

1 låner 201 overskud Pr husstand 0,29 

2 samtidige lånere 241 overskud Pr husstand 0,35 

3 samtidige lånere 281 overskud Pr husstand 0,41 

3 samtidige lånere max 1001 overskud Pr husstand 1,45 

PR Måned: ved 8 år. 

overskud minimum 99 overskud Pr husstand 0,14 

1 låner 139 overskud Pr husstand 0,20 

2 samtidige lånere 179 overskud Pr husstand 0,26 

3 samtidige lånere 219 overskud Pr husstand 0,32 

3 samtidige lånere max 939 overskud Pr husstand 1,36 



,. 

*** * * 

\ ,. 

WILKENTRYK 
KAPPELEV ALLE 2 F 
2670GREVE 

li 

BRAND IS A/S 
NEDRIVNING 

Vedr.: Køb af brugt pavillon. 

li 

Ledøje Mølle 17. juli 2009 

Undertegnede firma tilbyder salg af brugt pavillon, som beset dags dato på vor adresse, for en pris 
af kr. 20.000,- excl. moms. 

Vi takker for Deres henvendelse, gør vi opmærksom på, at vi gerne står til rådighed med yderligere 
oplysninger. 

Med venlig hilsen 

*~* LEDØJE MØLLE • RISBYVEJ 26 • 2765 SMØRUM• TLF. 44 97 33 53 • FAX 44 97 47 00 • E-MAIL: mail@brandis.dk • www.brandis.dk 
* * DANSKE BANK 4180-4270 160166 • CVR/SE NR. 12424191 • REG. 101.519 
* * * 



Niels Wilken 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Finn j. Carstensen [fjc@pro-trans.dk] 
28. april 2009 15:28 
wilkentryk@mail.dk 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Til Niels Wilken, 

MODULAR BUILDING 
Bestående af: 
2 x 20' containers 

VS: 2 x 20' modulbygning 
2 rums zk0461h.pdf 

SE TEGNING NR. zk046lh 
Indvendig højde: 2540 mm 
Udvendig farve: RAL 5010 - gentian blue (Standard) 
Indvendig finish: white veneer 
DK-electrics (400V/32A/5-poles) 
Gulv, cement wooden floor 
Mineralwool isolering 100/100/100 mm (floor/wall/roof) 

Pris ca. kr. 84.000,00 + moms 

Med venlig hilsen / Best Regards 
Finn Jul Carstensen 

PRO-trans A/S 
BETA 5 - Søften 
DK-8382 Hinnerup 
Phone + 45 86 78 53 35 
Mobile+ 45 21 60 17 08 
Fax + 45 86 78 45 60 
E-m a i I : fK_@QIQ::i@ns. dk 
Web: www.l2[Q~trans.dk 
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Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

~ 
Forslag til en 

lesbasles på Ga" 

~ 
ctx%204x20.jpg 

~ .!J;,.: 
.cJl 

Niels Wilken [niels@wilkentryk.dk] 
4. september 2009 15:55 
Galgebakkens Beboernævn 

~ 
pavi !Ioner .xlsx brugt2-2.jpg brugt2-3.jpg 

~ i!) ' 

... ,;,., 

kontor2-2.jpg brugt2-1.jpg 2 rums 
zk0461h.pdf 

No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 

~ ~ ~ 
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Til beboerne i Galgebakken 
Boligsamarbejdet på Vestegnen 

1. oktober 2009 

INFORMATION VEDRØRENDE VARSLING AF HUSLEJE PR. 1. JANUAR 2010 

Den 29. september 2009 er der omdelt varsling af den nye husleje for 2010. 

På beboermødet den 21. september 2009 blev det besluttet, at der foreløbig skulle 
varsles en huslejestigning på 1,90 % som administrationen og afdelingsbestyrelsen 
har anbefalet, og som beboermødet vedtog. 

På beboermødet var der fra en beboergruppe et alternativt forslag om en husleje
stigning på 1, 13 %. 

Det blev besluttet, at de to forslag skal til urafstemning. 

Indtil resultatet af urafstemningen foreligger, vil det altså være en stigning på 1,90 % 
som er gældende. Hvis der bliver flertal for beboergruppens forslag på 1, 13 % vil 
administrationen rette varslingen efterfølgende. 

Med venlig hilsen 
BO-VEST 

Økonomiafdelingen 

Vridsløselille Andelsboligforening• Tranemosegård • Albertslund Boligselskab 
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Referat fra Budgetbeboermøde på Galgebakken mandag den 21. september 2009 
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Referat fra Budgetbeboermøde på Galgebakken mandag den 2 I. september 2009 

Kære Galgebakkepost læsere 
På de følgende sider kan du læse referatet fra budgetbeboermødet på 
Galgebakken, som blev holdt den 21. september. 

På beboermødet blev afdelingsbestyrelsens budgetforslag med en husleje
stigning på 1,90% vedtaget. Men beboermødet vedtog også, at budgetforslaget 
skal sendes til urafstemning sammen med et alternativt forslag med en hus
lejestigning på 1, 13%, som er formuleret af en beboergruppe bestående af 
medlemmer fra økonomiudvalget. 

Urafstemningen afholdes i uge 43 
- dvs. fra 19. til 25. oktober 

Referatet kunne ikke nå at blive færdigt til den almindelige Galgebakke-post's 
oktober nr. 342, så derfor har vi lavet dette ekstranummer af Galgebakkeposten. 

Men referatet er først og fremmest et resume af mødets drøftelser, som ledte 
frem til beslutningerne. Selve debatten om budgetforslagene (og beboermødets 
øvrige emner) er derfor kun refereret meget kort. I den almindelige Galgebakke
post har der allerede været en række indlæg med information og debat om 
budgetforslagene, som der skal holdes urafstemning om. 

Men endvidere: 

Alle Galgebakkens beboere er inviteret til 
informations- og debat-møde om budgetforslagene. 
Mødet finder sted i starten af urafstemnings-ugen: 

tirsdag den 20.oktober 
kl. 19.30 i beboerhuset 
På mødet præsenteres de to forslag 

med efterfølgende spørgsmål og debat. 

7. oktober 2009. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, GAB sekretær - og beboermødereferatskriver 

• GALGEBAKKEPOSTEN EKSTRA nr. 342 b, okt.09 1 



Referat.fra Budgetbeboermøde på Galgebakken mandag den 21. september 2009 

budgetoplæg fra BO-VEST. Samtidig hermed - fordi driften ikke mente, at andre 
ønskede reduktioner bl.a. på den almindelige vedligeholdelse, ville være forsvarlige 
- en udskydelse af en række planlagte vedligeholdelsesaktiviteter for 20 I 0. Derfor 
har GAB's budgetforslag en huslejestigning, som er 0,7-0,8% højere end 
beboergruppens. (Se i øvrigt GAB's budgetkommentarer, s.3 i det husstandsomdelte materiale/ref.) 

7b) Gennemgang og diskussion af beboergruppens forslag med 
max. stigning på 1,13 % : 
Vibeke Ledertoug fra beboergruppen fremlagde gruppens forslag ved hjælp af PC og 
-projektor. Hun forklarede, at forskellen mellem beboergruppens forslag og GAB's 
forslag ligger i, at beboergruppen i 20 IO vil bruge af de opsparede midler for at 
holde huslejestigningen på et niveau, som svarer til inflationen, i stedet for at øge 
opsparingen i 2010, som det i øvrigt er gjort siden 2004. Men i de to budgetforslag 
er der ingen forskel på forbruget til vedligeholdelse i år 20 I 0. 

Diskussionen af de to budgetforslag kom især til at dreje sig om: 
- konsekvenserne, hvis der ikke henlægges tilstrækkeligt set i fht. fremtidige 

renoveringsbehov 
- muligheden for at beboere med stram økonomi kan blive boende ved 

huslejestigninger 
- i hvor høj grad bør beboerne i deres budgetbeslutning lægge driftens og 

boligselskabets vurderinger til grund for, hvilke økonomiske midler, som er 
nødvendige til at drive og vedligeholde bebyggelsen 

- hvorvidt kan og bør inflationstaksten danne udgangspunkt/ramme for fastsættelse 
af huslejestigningen. 

Undervejs i debatten opsummerede Dirigenten forskellen på de to budgetforslag til, 
at beboergruppens forslag indeholder en besparelse på 400.000 kr. på konto 120 i 
forhold til GAB's. Dirigentens opsummering blev accepteret. 

7c) Brug af kollektiv råderet: 
Forslagsstilleren, Christian Haxthausen præciserede, at hans hensigt med forslaget 
er, at der inden for kort tid gives mulighed for, at de beboere, som har lyst til at 
forbedre deres bolig, via BO-VEST kan låne af afdelingens midler til finansiering, 
mod at beboerne betaler en årlig huslejeforhøjelse. Muligvis skal der hensættes et 
beløb på budgettet til finansieringen, men udgiften tilbagebetales ved individuelle 
huslejeforhøjelser, så budgettet belastes kun rent teknisk. 
(Se uddybende om forslaget og GABs kommentarer til dette s.14 og 15 i det husstandsomdelte materiale/ref.) 

Efter diskussion af bl.a. mulige genudlejningsproblemer for boliger med forhøjet 
huslejeniveau som følge af brug af kollektiv råderet og om udformningen af en 

GALGEBAKKEPOSTEN EKSTRA nr. 342 b, okt.09 4 

Referat fra Budgetbeboermøde på Galgebakken mandag den 2 I. september 2009 

ordning med kollektiv råderet blev forslaget sat til afstemning. Forslaget blev 
nedstemt med et markant flertal imod. 

7d) Afstemning om budgetforslagene uden indkomne forslag: 
Erik Holstein sagde til afslutning, at det afgørende for beboergruppen ikke er 
afstemningen på beboermødet om de to budgetforslag, men at beslutningen om 
budgettet træffes ved en urafstemning blandt Galgebakkens beboere. 

Budgetforslaget fra beboergruppen: 
Der var 28 stemmer for beboergruppens budgetforslag, 52 stemmer imod og 8 som 
hverken stemte for eller imod, så beboergruppens budgetforslag blev nedstemt. 

Budgetforslaget fra afdelingsbestyrelsen: 
Der var 60 stemmer for afdelingsbestyrelsens forslag, 23 stemmer imod og 2 som 
hverken stemte for eller imod, så afdelingsbestyrelsens forslag blev vedtaget. 

7e) Forslag fra beboergruppe om urafstemning om budgettet: 
Erik Holstein begrundede forslaget om urafstemning med, at det ikke nødvendigvis 
bør være et beboermøde, hvor kun ca. 5% af beboerne deltager, som skal afgøre det 
hele. En urafstemning er mere demokratisk, fordi mange flere beboere deltager i 
afstemningen. Dette blev bl.a. støttet af Helge Jakobsen. Lars Messell og andre 
mente dog, at det var et problem, at de beboere, som ikke har deltaget budget
beboermødet, ikke kender argumenterne for og imod de to budgetforslag, eller de 
forskellige konsekvensvurderinger, som er blevet fremført på aftenens møde. 

Den huslejestigningsprocent, som skal varsles blev afklaret under dette punkt: 
Driftsområdechef Gert Petersen mente, at man godt kunne varsle en midlertidig 
huslejestigning til 1. januar 20 JO. Efter drøftelse af om det var I, 13% eller 1,9%, 
som skulle varsles, blev der enighed om, at der skulle varsles en stigning på 1,9%. 

Ifølge V As vedtægter skal mindst 25% af stemmerne stemme for det, for at et 
budget skal sendes til urafstemning. Dirigenten fastslog med hjælp fra stemme
tællerne, at der var 90 stemmer (=stemmesedler) til stede, og at der derfor skal 
mindst 23 stemmer til at beslutte en urafstemning. 

Der var 28 stemmer for, at der skal afholdes urafstemning, så dette blev hermed 
vedtaget. 

• GALGEBAKKEPOSTEN EKSTRA nr. 342 b, okt.09 5 



Beslutninger på Budgetbeboermødet d. 21. jptember 

På mødet skulle vi tage stilling til de 

2 fremlagte forslag til budget for 

2010. 

Forslaget fra Galgebakkens 
AfdelingsBestyrelse (GAB) er med 

en stigning på 1,90 %. 
Alternativt forslag fra beboergruppe 

er med stigning på 1, 13 %. 

Ved afstemningen var.der flertal for 

GAB' s forslag med 60 stemmer for 

og 23 stemmer imod. 

Afstemningen om beboergruppens 

forslag blev nedstemt med 52 

stemmer imod og 28 stemmer for. 

Efterfølgende blev forslaget om at 

sende budgettet til ur-afstemning 

vedtaget med 28 stemmer for, 

hvilket er lidt mere end de 

nødvendige 25 % af de fremmødte 

stemmeberettigede~ 
,.......-:_.ett11t. ~, ,tc:,:E ,HBJ/l~Jl"Tn! 

€.N .. - t;ILUPf'E 'D6A. -.:'°"'Al 
l>'t'1'.t::'6 1>Y&E•f ,-e1) l ~•· 

Der vil derfor blive afholdt ur

afstemning blandt Galgebakkens 

beboere for at træffe endelig 

beslutning om budgettet for 2010. 

Beboermødet besluttede at der 

varsles huslejeforhøjelse på 1,90 % 

pr. 1.1.2010: 

Såfremt et flertal ved ur

afstemningen beslutter den lavere 

huslejeforhøjelse, vil stigningen 

blive reguleret efterfølgende. 

GAB - Galgebakkens 

AfdelingsBestyrelse 

;;. -

Ga,~bakkens budget for 2010 

På budgetbeboermødet blev det 

besluttet at sende de 2 forslag til ur

afstemning blandt beboerne. 

Budgettet fra Galgebakkens 

AfdelingsBestyrelse (GAB) er 

fremlagt med en stigning på 1,90 % 
og blev på beboermødet vedtaget 

med overvældende majoritet: 60 
stemmer for og 23 stemmer imod. 

GAB's budget er blevet grundigt 

diskuteret med Bo-Vest 

økonomiafdeling og Galgebakkens 

driftsleder. 
Vores udgangspunkt har været at 

holde huslejestigningen på niveau 

med inflationstakten ( som har været 

på 1,1 % i det sidste år). 
Det har imidlertid været uhyre 

vanskeligt at opnå, idet de offentlige 

og faste udgifter alene er steget med 

4,1 % eller 460.000 kr, hvilket svarer 

til 0,8 % huslejestigning. 

Derfor er 'kvoten' allerede brugt op 

inden vi tillægger stigninger i 

lønudgifter (som er 

overenskomstfastsat) samt de 

nødvendige udgifter til henlæggelser 
og sikring af den daglige drift og 

vedligeholdelse af Galgebakkens 

boliger og boligområde. 

GAB' s budgetforslag tager 

ansvarligt hensyn til et stigende 

behov for reparation og 

vedligeholdelse i boligerne. I 

dialogen med Galgebakkens drift må 

vi erkende, at der kræves stadig flere 

midler til reparation og 

vedligeholdelse af: 
VaQdinstallationer ( tæringer af rør), 

el-installationer, foranstaltninger i 
forbindelse med rotter, 

skimmelsvamp, kloak og afløb, 

udskiftning af køkkenbordplader og 
meget andet, som er en følge af at 

GB er blevet ældre. Ligeledes 

belastes vi også af højere selvrisiko 

ved forsikringsskader (brand og 

hærværk). 

Samtidig skal vi spare op til 

fremtidige vedligeholdelsesopgaver i 

boligerne og på udeområdeme for at 

undgå forslumning. Vi ved, at 

Landsbyggefonden lægger vægt på 

ved forhandling om støttede lån til 

renovering (helhedsplan) af 

bebyggelsen, at vi ikke har skubbet 

nødvendig vedligeholdelse foran os i 

en periode op til helhedsplanens 

gennemførelse. 

Alt dette nødvendiggør, at der 

afsættes tilstrækkelige midler i 

- - - - - - .. .. ,,=· • se·..,✓- ,ei,FJT. 
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budgettet, og at vi realistisk og 
ansvarligt kan sikre de fremtidige 
vedligeholdelsesopgaver. 

Hvis vi ikke gør det, vil vi komme i 
en situation, hvor det ikke er muligt 
at opfylde beboernes ønsker om 
reparationer og vedligehold i 
boligerne, f.eks. udskiftning af 
køkkenbordplader, reparationer ved 
skimmelsvamp, o.l. 

GAB's budgetforslag med 

huslejestigning på 1,90 % er den 
laveste fællesnævner for at 

tilfredsstille Galgeb /'"":ens behov for 

en ansvarlig vedligeholdelse og drift 
samt ønsket om en lav 
huslejestigning. 

GAB indstiller, med beboermødets 
godkendelse, at vores budgetforslag 
med huslejestigning på 1,90 % 

vedtages ved ur-afstemningen. 

GAB - Galgebakkens 
AfdelingsBestyrelse 

Sådan finder du en god bog 

Vi har lagt en god bog 6 steder på Galgebakken. 
Find en af plakaterne, så du kan se, hvor bøgerne er gemt denne gang. 

Gå ud og kig på bøgerne. 
Hvis der en af dem, du kan lide, så tag den med hjem. 
Du må godt tage en af dine egne gode bøger med på turen og efterlade den 
der, hvor du tager en bog. 

Der er bøger både for børn og voksne. 

Bogjagten holder op med udgangen af oktober. 
Vi ender, mens legen er god! Mange tak, fordi 
du ville lege med. 

Kærlig hilsen 
Bogormene Lars M og Lis H. 

6 
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STEM fOR EN HUSLEJE, DER FØLGER INFU.. 10NEN 

Huslejen på Galgebakken steg i flere 
år så stærkt, at folk med ganske 
almindelige indkomster var på vej til 
at blive presset ud. Den udvikling 
stoppede i 2007, da vi var en gruppe 
beboere, der fik vedtaget, at huslejen 
ikke måtte stige mere end 
inflationen. Derfor har der de sidste 
to år været snor i 
huslejestigningerne. 

Huslejen skal stadig holdes under 
kontrol, og derfor er det vigtigt at 
stemme ved urafstemningen om 
Galgebakkens budget. For kun vores 
budgetforslag ligger på linje med 
inflationen. På beboermødet 21/9 var 
der flertal for at gå væk fra det 
princip, og det krævede hårde 
sværdslag at få en urafstemning. Der 
var forbavsende mange, der mente, 
at det er for kompliceret for 
Galgebakkens beboere at tage 
stilling til deres egen husleje. 

Sådan ser vi ikke på det. Vi mener, 
at alle der betaler husleje på 
Galgebakken, skal have lov til at 
stemme om Galgebakkens budget. 

Bør kun stige 1,1 procent 
Vi har i beboergruppen (som også 
udgør et flertal i Økonomiudvalget) 
stillet et forslag, der betyder en 
huslejestigning på 1, 1 procent. 
Flertallet i Galgebakkens 
Afdelingsbestyrelse (GAB) har et 

forslag, der vil føre til en 
huslejestigning på 1,9 procent. Hvis 
man bor i en stor lejlighed, bliver 
huslejestigningen knap 1.000 kroner 
mindre om året ved en vedtagelse af 
vores forslag - men frem for alt 
fastholdes en øvre grænse for 
huslejestigningerne. Får vi ikke 
støtte til den kurs, bliver forskellen i 
løbet af bare to-tre år langt større end 
1.000 kr. om året. 

For os er det særlig vigtigt at holde 
huslejen under kontrol på et 
tidspunkt, hvor stadig flere kastes ud 
i arbejdsløshed, og hvor mange 
sidder med en usikker økonomi. Vi 
kan ikke acceptere, at man bliver 
tvunget til at flytte fra Galgebakken, 
fordi man i periode har en presset 
økonomi - eller fordi man bliver 
pensioneret. 

Den almindelige drift er sikret 
Når vi i vores forslag kan holde 
huslejen lavere, skyldes det, at vi 
sparer en smule på de såkaldte 
"henlæggelser". Det er de penge, der 
sættes til side til fremtidige 
forbedringer og vedligeholdelse. 
GAB sætter her I 0.400.000 til side, 
mens vi sætter 10.000.000 til side. 

Det betyder ikke, at der ikke kan 
udføres almindelige 
vedligeholdelsesarbejder næste år. 
De konti har vi omhyggeligt fredet. 

8 
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Vore forslag giv .... intet som helst 
grundlag for nedsættelse af den 
almindelige service fra 
driftskontoret. 

Men vores forslag indebærer, at der 
kommer til at stå en smule mindre på 
Galgebakken bankbog. Det er helt 
forsvarligt at sætte lidt mindre til 
side i 2010, fordi vi i en række år 
drastisk har øget henlæggelserne. 

Beboerdemokrati - nu med 
beboere 
Udover at holde huslejen i ro, har vi 
også et andet formål med vores 
initiativ: Vi vil have inddraget langt 
flere beboere i beboerdemokratiet. 
På beboermøderne kommer "the 
usual suspects", der udgør mindre 
end 5 procent af Galgebakkens 
beboere. "Demokrati" betyder 
flertalsstyre, og der er intet 
demokrati, når de 95 procent ikke 
deltager. 

Flere af dem, der møder op på 
beboermøderne, gør et stort stykke 
arbejde i afdelingsbestyrelsen, 
beboerhuset, i redaktionsgruppen til 
Galgebakkeposten m.v. Al respekt 
for det. Men denne gruppe er ikke 
repræsentativ for Galgebakkens 
beboere - og har ikke været det de 
sidste 10-15 år. 

På mødet d. 21/9 var det en noget 
speciel oplevelse at høre, hvor stor 

mistillid nogle af beboermødernes 
faste deltagere har til beboernes 
flertal. Og hvor hårdnakket man 
forsøgte at hindre en urafstemning 
om budgettet. I Danmark har vi 
folkeafstemninger om uforståelige 
EU-traktater, men man mener ikke, 
at Galgebakkens beboere kan finde 
ud af at stemme om huslejens 
størrelse. Det er nærmest komisk. 

I det 21. århundrede er 
fagforeningerne for længst gået over 
til urafstemninger. Helle Thorning 
blev valgt ved urafstemning, Villy 
Søvndal blev valgt ved 
urafstemning, og Enhedslisten 
opstiller sine kandidater ved 
urafstemning. Det på også på tide, at 
Galgebakken bevæger sig ud af 
70erne. 

Denne gang fik vi kæmpet en 
urafstemning igennem. Men hvis 
beboernes flertal også skal høres en 
anden gang, er det mega vigtigt at 
bruge denne chance for at stemme. 
Princippet om at huslejen følger 
inflationen skal fastholdes, så det er 
afgørende at vedtage forslaget om, at 
lejen i 2010 kun stiger med 1,1 
procent. 

Søren Vincent, Vibeke Ledertoug, 
Inge Damm, Ingrid Bang og Erik 

Hofstein 

- GALGEBAKKEPOSTEN 
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Budgt. .. 2010 sendt til urafstemning 
Hvis 25 % af de fremmødte på 
et beboermøde forlanger en 
urafstemning om et beslut
ningsforslag, skal der afholdes 
urafstemning. Og det skete alt
så på beboermødet den 21. sep
tember. 

De 2 budgetforslag 

På beboermødet forelå der 2 budget
forslag. Et fra Galgebakkens Afde
lingsbestyrelse, og et fra Galgebak
kens Økonomiudvalg: 

• . Afdelingsbestyrelsens bud
getforslag: 
En huslejestigning på knap 2 

% i 2010. 

• Økonomiudvalgets budget
forslag: 
En huslejestigning på lidt 

over 1 % i 2010 

Så egentlig var forskellen mellem de 
2 budgetforslag meget lille. 

Det skal ikke betragtes som hver
dagskost, at Økonomiudvalget 
kommer med sit eget budgetforslag. 
Økonomiudvalget er nemlig et åbent 
fast udvalg, som Afdelingsbestyrel
sen har oprettet for at få hjælp til at 
gennemskue økonomien, men i år 
mente Økonomiudvalget altså at 
Afdelingsbestyrelsen kom med et så 
dårligt budgetforslag til beboermø-

det, og de var nødt til at komme med 
deres eget budgetforslag. 

Denne uenighed til trods forløb be
boermødet - stort set - i al fordrage
lighed uden verbale personoverfald 
eller hånliggøreiser. 

Ikke desto mindre brugte Afdelings
bestyrelsen og Økonomiudvalget en 
stor_del af tiden på beboermødet til 
at forklare, hvorfor deres forslag var 
fornuftigt. Os andre 40-50 beboere 
som hverken sad i Afdelingsbesty
relsen eller Økonomiudvalget måtte 
nøjes med at slå ørerne ud. Nogle få 
af os gik hjem før tid, fordi meget af 
den snak der var, var sort. 

På beboermødet fik vi også beret
ninger om Afdelingsbestyrelsens 
sværdslag. med Bo-Vest, som havde 
foreslået en huslejestigning på over 3 
%. 

-~-. 
~~-
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Og en af de fremmødte beboere pe
gede på, at det er kreperligt, at vi år 
efter år skal slås om huslejestig
ningsprocenter, når uretfærdigheden 
i virkeligheden handler om, at vi har 
en Landsbyggefond som er opfundet 
til at holde den slags huslejestignin
ger nede. 

Efter en lang ping-pong om de 2 
budgetforslag, blev Afdelingsbesty
relsens forslag vedtaget. 

Urafstemning 

Men Økonomiudvalget kom med et 
forslag om at få budgettet sendt til 
urafstemning blandt beboerne. De · 
syntes at mene at de havde verdens 
bedste budgetforslag, og når tumper
ne på beboermødet ikke kunne finde 
ud af at stemme for forslaget, så ville 
de have det til urafstemning. 

Og forslaget om urafstemning blev 
altså vedtaget, fordi et bekvemt fler
tal på 30 % af de fremmødte stemte 
for en urafstemning. 25 % af de til
stedeværende ville have været til
strækkeligt. 

Og det betyder altså, at der i nær 
fremtid bliver husstandsomdelt en 
stemmeseddel med tilhørende be
skrivelse af de 2 budgetforslag, hvor 
beboerne kan stemme for det ene 
eller det andet. Kombattanderne har 
sikkert også artikler i dette nummer 
af Galgebakkeposten. 

Husk nu at stemme • det rigtige 
forslag, når urafstemningspapirerne 
dumper ind gennem brevsprækken! 

111111111 

På beboermødet var der andre for
slag som blev behandlet, og de bør 
derfor med i historien. 

Kollektiv råderet 

Der var ikke flertal for et forslag om 
kollektiv råderet. 

Forslaget gik i al sin fredelighed ud 
på, at man som enkeltbeboer kunne 
låne penge hos Bo Vest til at foreta
ge store forbedringer i boligen. Den
ne lånetransaktion og dens indebyrd 
skal ikke nævnes her. 

12 
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Det var mit indt • at forslaget ikke 
blev vedtaget, fordi et flertal af de 
fremmødte beboere var enige med 
Afdelingsbestyrelsen i, at store for
bedringer i boligerne er et fællesan
liggende. Fællesanliggende på den 
måde, at Galgebakken har lovning 
hos Landsbyggefonden på et billigt 
lån til finansiering af "store forbed
ringer". Det drejer sig om den hel
hedsplan, som Galgebakken forhå
bentlig f'ar lånefinansieret hos 
Landsbyggefonden, men Helheds
planen skal ikke omtales her. 

Hundeleg i boldburet bag 
vaskeriet 

Der var ikke flertal på beboermødet 
for et forslag om at børn og hundeje
re skulle deles om dette boldbur. 
Men det var ikke, fordi beboerne 
hadede hunde. De mente bare ikke, 
at man skulle blande frirum til børn 
og hunde sammen. End ikke som en 
forsøgsordning, selvom det blev 
foreslået på beboermødet. Uden dog 
at blive gjort til et beslutningsfor
slag. 

Jeg tror, at beboermø<iets holdning 
var, at hvis hundeejerne skal have 
mulighed for at lege med deres hun
de på Galgebakken uden at det gene
rer nogen, så skal de have bevilget 
en slags Agility-bane. Men da det 
ikke var indeholdt i forslaget, faldt 
det altså. Synd! 

Elektronisk urafstemning 

Så var der også et forslag om at ind
føre elektronisk urafstemning på 
Galgebakken. 

Dette forslag blev forunderligt nok 
vedtaget. Forunderligt, fordi mange 
på mødet havde masser af gode ind
vendinger mod at sende alskens for
slag til urafstemning. 

Men elektronisk urafstemning må jo 
i folks øjne være noget ganske andet. 
Noget med uforpligtende at sidde 
foran sin lille pc og blive spurgt om 
sin mening om dette eller hint, og så 
sætte kryds ija eller nej. Det er jo 
lissom man får lidt mere selvrespekt, 
når der ligefrem er nogen, som spør
ger om hvad man mener. 

Efter min mening er det grundlæg
gende i et lokalt beboerdemokrati, at 
man snakker sammen om tingene -
derhjemme, når man møder sin nabo, 
når man møder nogen hos Købman
den, på vaskeriet, i Tøjbytteren, på 
Genbrugsgården, til spiseaftnerne i 
Beboerhuset. Snakker med Afde
lingsbestyrelsen, snakker med Øko
nomiudvalgets flertalsfraktion, snak
ker med Driften. Snak alene gør det 
ikke, men uden snak du'r det slet 
ikke. 

Og det nåede vi så ikke på 
dette beboermøde 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
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Til beboermødet var der også en 
række forslag, som ville koste husle
jekroner i 2010. Og både Afdelings
bestyrelsen og Økonomiudvalgets 
flertal sagde, at disse forslag var de 
da indstillet på at kigge på når uraf
stemningsresultatet forelå. 

Det bliver jo så nok Afdelingsbesty
relsen der kigger, fordi det er dem vi 
som beboere har valgt til at repræ
sentere os. 

Det drejer sig om: 

• Forslag om dækning af 
driftsudgifter til petanqueba
nen 

• Forslag om køle-fryseskabe 

• Forslag om. riehøns 
• Forslag om skurvogne til 

værksted 

Jeg har hørt i min øresnegl, at Afde
lingsbestyrelsen ikke ser med milde 
øjne på de fleste af disse forslag, så 
det var jo trist at beboermødet ikke 
fik mulighed for at tage stilling til 
dem. Ingen af forslagsstillerne bad 
dog om at få deres forslag sendt til 
urafstemning. 

Nu må vi så se, hvilken skæbne disse 
forslag lider. 

Lars Messe/I 
Vester 2-14 
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Mere om Budget 2010 og ur-afstemnh •;:J 

l uge 43 får alle beboere mulighed 
for at vælge mellem 2 budgetter ved 
ur-afstemning. 

Årsagen til at budgettet for 2010 
sendes til ur-afstemning, er et ønske 
fra en beboergruppe om at begrænse 
huslejestigningen til det sidste års 
inflationstakt ( ca. 1, 1 % ). Dette 
ønske er yderst sympatisk al den 
stund at der så er balance mellem 
forbrugerprisudviklingen i 
samfundet og vores huslejestigning. 

Imidlertid er der en enorm ubalance, 
i det de offentlige udgifter og afgifter 
( ejd.skat, vand, renovation, el, 
forsikringer) stiger mere end 
inflationen: Stigningen svarer til 4, l 
% i vores budget. 

i 
~. 
{§.ltt1j 

Inflationen er derfor en meget 
upålidelig indikator at basere 
Galgebakkens budget på. 
Inflation tager nemlig ikke højde for, 
at vi på GB også skal sikre den 
fremtidige vedligeholdelse af vores 
boliger og boligområde. 
Dette sikrer vi ved at spare op ( det 
hedder henlæggelser) og det har vi i 
fortiden ikke været så gode til på 
GB. Vi har holdt igen med 
huslejestigninger på bekostning af 
opsparing. 

Derfor er vores opsparing til 
fremtidige nødvendige 
vedligeholdelsesopgaver alt for lille. 
For ca. 10 år siden begyndte vi at 
øge opsparingen år for år og har i 
dag ca. 16 mio kr. på kontoen. 
Det kan godt se ud ·af mange penge; 
men i forhold til et behov på op mod 
250 mio kr indenfor de næste 20 år, 
ja, så rækker det som en skrædder i 
helvede. 

Hvis vi skal gøre plads til opsparing 
i budget 2010, kan vi ikke holde 
huslejestigningen på inflationsniveau 
og derfor indeholder GAB' s 
budgetforslag en stigning på 1,90 %. 

Vi er i gang med forberedelse af en 
Helhedsplan for Galgebakken, som 
omfatter en stor og nødvendig 
renovering af vores boliger og 
boligområde. 

• GALGEBAKKEPOSTEN 
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For at finans~ ~ dette har vi 
mulighed for at fa billige støttede lån 
fra Landsbyggefonden (LBF). 
Imidlertid vil LBF se meget nøje på, 
om vi selv har sparet op til 
vedligeholdelsesopgaverne. 

Det sidste er det beboergruppen 
lægger op til med sit budgetforslag. 

Jeg mener det er dybt uansvarligt i 
forhold til Galgebakkens fremtidige 
økonomi og vil opfordre til at 
stemme på GAB' s budgetforslag. 

Derfor er det pinedød vigtigt at sikre 
en fortsat opsparingen og ikke bruge 
pengene til huslejereduktion. 

Jens Ellesøe Olsen 
Over8-2 

Det vil være som at tisse i bukserne 
..... , og derfor helt uforsvarligt at 
tære på henlæggelserne. 

16 

Vagtordning 
Udenfor BO-VEST' s åbningstid kan V A's vagtordning kontaktes på neden
stående telefonnummer. 

Men busk, kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive behand
let af vagten: 

• Svigt i varmeforsyningen i større omfang 
• Svigt i vandforsyningen i større omfang 
• Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 

• Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåe
lige 

• Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må 
anses for uundgåelige 

Vagtnummeret er: 
70 21 51 34 
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Erklæring om faktiske resultater 

Til stemmeudvalget i Vridsløselille Andelsboligfforening, afdeling Galgebakken 
J forbindelse med den afholdte urnfstemning om budget for 2010 hor vi udført de arbejdshandlinger, som blev 
af1alt med jer, og som e.r angivet nedenfor med md:elig rapportering m resull.'lt pr; 28. oktober 2009. 

Vores arbejde er udført i overensstemmelse med den danske revfaionsstandard om aftalte arbejdsbandlinger. Ar
bejdshandlingerne blev udelukkende udført med henblik på at vmtlere pålideligheden. af urafute.mningen og 
resultatet heraf, og er opsummeret som følger; 

• Vi har stikprøvevis kontrolleret de afBO-.VIEST afsendte konvolutter med stemmesedler med hensyn 1il ind
hold og adressering. 

• Vi har pr. post modtaget afgivne stemmer, kontrolleret de modtagne stemmesedlen; gyldighed og foretaget 
optælling heraf. 

• Vi har præsenteret resultatet af urafstemningen for re.præsentanter fh1. stemmeudvalget på møde d. 
28. oktober 2009. 

Vi har fundet følgende forhold: 

• Med hensyn til punkt 1 fandt vi, at de afsendte konvolutter med stemmesedler indeholdt information til 
beboerne vedrørende urafstemningen, argumentationstekster for de to forslag til afstemning, to stemmesedler 
med kontroltal og en frankeret svarkuvert samt at adressaterne var i overe.nsstemmelse med beboerlisten, 

• Med hensyn til punkt 2 har vl i perioden 19. oktober til 28. oktober 2009 modtaget. stemmesedler fra 
Galgebakkens beboere. Resultatet af afstemningen blev følgende: 

o I alt er der modtaget 515 stemmeS(x!ler fra beboerne, hvoraf 8 var enten ugy !dige eller blanke. 

o Den samlede stemmeprocent var på 41, 79 % af de mulige slemmer. 

o Der er modtaget 324 stemmer for Beboergruppens forslag, mens der er modiaget 243 stem
mer for GAB's forslag. Dette betyder at beboergruppens forslag, vinder afstemningen med 
57, 14 % af stemmerne mod GAB's forslag me.d 42,86 % af stemmerne. 

• Med hensyn til punkt 3 har vi på møde den 28. o.ktober 2009 præsenteret ovenstående resultat af afstemnin-
gen for repræsentanter fra stemmeudvalget. 

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet med det formål, der er nævnt i denne erklærings første afsnit og til 
jeres brug i forbindelse med gennemførelse af urafstemning om budget for 2010 for Vridsløselille Andelsbolig
forening, afdeling Galgebakken. Erklæringen må ikke bruges til noget andet fonnål. 

København, den 29. oktober 2009 
KPMG . • ~t;" Rov;,1,osp,ra,,n,IskHb 

. /;!!::j 
/ 

Jespe;;ørn ~edersen 
statsaut. revisor 
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Referat fra Budg .... ~ ~boermøde på Galgebakken mandag den 21. september 2009 

Kære Galgebakkepost læsere 
På de følgende sider kan du læse referatet fra budgetbeboermødet på 
Galgebakken, som blev holdt den 21. september. 

På beboermødet blev afdelingsbestyrelsens budgetforslag med en husleje
stigning på 1,90% vedtaget. Men beboermødet vedtog også, at budgetforslaget 
skal sendes til urafstemning sammen med et alternativt forslag med en hus
lejestigning på 1, 13%, som er formuleret af en beboergruppe bestående af 
medlemmer fra økonomiudvalget. 

Urafstemningen afholdes i uge 43 
- dvs. fra 19. til 25. oktober 

Referatet kunne ikke nå at blive færdigt til den almindelige Galgebakke-post's 
oktober nr. 342, så derfor har vi lavet dette ekstranummer af Galgebakkeposten. 

Men referatet er først og fremmest et resume af mødets drøftelser, som ledte 
frem til beslutningerne. Selve debatten om budgetforslagene ( og beboermødets 
øvrige emner) er derfor kun refereret meget kort. I den almindelige Galgebakke
post har der allerede været en række indlæg med information og debat om 
budgetforslagene, som der skal holdes urafstemning om. 

Men endvidere: 

Alle Galgebakkens beboere er inviteret til 
informations- og debat-møde om budgetforslagene. 
Mødet finder sted i starten af urafstemnings-ugen: 

tirsdag den 20.oktober 
kl. 19.30 i beboerhuset 
På mødet præsenteres de to forslag 

med efterfølgende spørgsmål og debat. 

7. oktober 2009. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, GAB sekretær - og beboermødereferatskriver 
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Referat fra Budgetbeboermøde på Galgebakken mandag den 21. s-rJtember 2009 

Under punktet urafstemning blev det endvidere drøftet og truffet beslutninger om: 
-afstemningstema, - brug af revisor, -afstemningsperiode, -nedsættelse af stemme
udvalg. Sideløbende med diskussionen om urafstemningstema var der igen diskus
sion af, hvorvidt der lå en vis fleksibilitet i beboergruppens forslag i fht. ændrings
forslag med mindre overskridelse af grænsen for huslejestigningen på 1, 13%, som 
f.eks. forslaget om støtte til petanquegruppen. Dirigenten afsluttede denne diskus
sion ved at henvise til aftenens fastlæggelse af mødets dagsorden og ved at præci
sere, at som følge af denne dagsorden bortfaldt de ændringsforslag, som ikke var 
blevet indregnet i budgettet inden, at der blev truffet beslutning om at sende GABs 
og beboergruppens forslag til urafstemning. Dirigenten tilføjede, at man efter ur
afstemningen evt. kan indkalde til et ekstraordinært beboermøde om disse bortfaldne 
forslag. 

- Afstemningstema: Beboergruppens forslag om, at: " Beboermødet på 
Galgebakken beslutter, at der holdes urafstemning om budgettet for 2010. Således at 
beboerne får mulighed for at vælge mellemforslaget fra (flertallet i) Galgebakkens 
Afdelingsbestyre/se over for forslaget fra (flertallet i) Galgebakkens 
Økonomiudvalg. " (side 14 ø. i det husstandsomdelte materiale/ref.)- blev suppleret med, at 
beboermødets vedtagelse af afdelingsbestyrelsens budgetforslag skal beskrives. 

- Brug af revisor: Dirigenten spurgte, om mødet kunne acceptere, at der kobles 
en uvildig revisor på? Dette accepterede mødet. 

- Afstemningsperiode: Det blev besluttet at afholde urafstemningen i uge 43 
( = I 9. til 25. okt./ref.) 

- Nedsættelse af stemmeudvalg: Det blev besluttet at nedsætte et stemme
udvalg på tre personer. Christian Haxthausen, Lars Lefholm og Simon Lak Jensen 
blev valgt. 

8) Indkomne forslag med budgetkonsekvens for 2010. 
Forslagene: - Udskiftning af alle gamle køle-fryseskabe i 2010 - Køb af pavillon til 
udlån og containere til beboerværksted - Ansøgning om beløb til petanquegruppen 
- Forskønnelse af varmecentralerne, var bortfaldet jf. pkt. 4b og 7e ovf. 

9) Behandling af indkomne forslag: Hundeluftning i boldbaneburet 
(se det husstandsomdelte materiale s.16 /ref.): 

Forslagsstilleren, Hanni Dam indledte med at præcisere, at forslaget ikke drejede sig 
om hundeluftning, men om at give Galgebakkens hundeejei·e et sted på Galgebakken, 
hvor de kan lege med og motivere deres hunde, uden at hundene skal være i snor. 
Benny Klausen støttede forslaget, men ønskede dog, at det blev ændret, så det kun 
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Referat fra Bud(' · 'eboermøde på Galgebakken mandag den 21. september 2009 

Christian Haxthausen gjorde opmærksom på, at hans forslag om Brug af kollektiv 
råderet (pkt. 9b) var rettidigt indsendt, og han ønskede derfor, at dette punkt også 
blev rykket op på dagsordenen, så hans forslag blev sikret behandling inden 
afstemningen om budgetforslagene fra hhv. afdelingsbestyrelsen og beboergruppen, 
hvilket dirigenten accepterede. Erik Holstein og Vibeke Ledertoug fra beboer
gruppen mente, at deres forslag blev tolket for kategorisk: Beboermødet kunne godt 
beslutte mindre udvidelser af deres budgetforslag, som f.eks. Beløb til petanque
gruppen (pkt. 8c), mens at større budgetudvidelser, som f.eks. Udskiftning af alle 
gamle køle-fryseskabe (pkt. 8a), var i modstrid med deres budgetforslag. Helge 
Jakobsen sagde, at den beslutningsrækkefølge, som dirigenterne lagde op til, vendte 
helt op og ned på det hele. Beboermødet burde først tage stilling til urafstemning 
eller ej, inden mødet træfbeslutninger om budgettet, fordi forslaget om urafstemning 
skal forstås principielt. Dirigenten fastholdt dog rækkefølgen, altså at beboermødet 
først træffer beslutning om budgettet, inden mødet tager stilling til, om tier skal 
afholdes urafstemning om budgettet. 

Afslutningsvist opsummerede dirigenten den dagsordensrækkefølge, som han 
efter drøftelsen af dagsordenen ville følge frem til forslaget om urafstemning: 
6) Revision af agendaplanen. 7) Præsentation af forslag til budget 2010. 
7 a) Gennemgang og diskussion af GAB 's budgetforslag med stigning på 1,90%. 
7b) Gennemgang og diskussion af beboergruppensforslag med max. stigning på 
I, 13%. 7 c) Brug af kollektiv råderet. 7 d) Afstemning om budgetforslagene uden 
indkomneforslag. 7e) Forslagfra beboergruppe om urafstemning om budgettet- og 
at han var i øvrigt åben overfor, at der også blev taget andre emner med budget
konsekvens op. I så fald måtte der ske en justering af den samlede budgetkon
sekvens til sidst. Denne fremgangsmåde fik beboermødets tilslutning. 

5) Referat fra regnskabsbeboermødet 30. april 2009: 
Godkendt uden bemærkninger. 

6) Revision af agendaplanen: 
Efter diskussion bl.a. af ideen om et træ-regnskab blev den reviderede agendaplan 
godkendt af beboermødet. 

7) Præsentation af forslag til Budget 2010: 

7a) Gennemgang og diskussion af GAB's budgetforslag med 
stigning på 1,90%: 
Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen fremlagde GAB's budgetforslag og 
kommenterede det bl.a., at budgetforslagets huslejestigning på 1,90% indebærer en 
reduktion på årets henlæggelser til langtidsplanen på 400.000 kr. set i fht. det første 

• GALGEBAKKEPOSTEN EKSTRA llllr. 342 b, okt.09 3 



\ 
) 

Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 

Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk] 
23. september 2009 17:35 

Til: 
Cc: 

'Biba Schwoon'; 'gpe@bo-vest.dk' 
'Kaj Agnershøj' 

Emne: SV: urafstemning og revisor 

Hej Biba (og Gert): 

Nej Gert og jeg har endnu ikke nået at have kontakt med hinanden vedr. valg af revisor 
til urafstemningen. 
Men jeg vil orientere stemmeudvalget om emnet, så snart jeg opnår kontakt med det. 

Men lige i de her dage har jeg hulens travlt med at få beboermødereferatet færdigt til 
dirigenten. Selv om referatet jo kun skal være et beslutningsreferat (jf. beboermødets 
forretningsorden), så er det en ret kompliceret sag pga. de mange proceduremæssige 
ting vedr. fastlæggelsen af dagsorden o.a., som nødvendigvis må sammenfattes så kort, 
klart og korrekt som muligt i referatet. Derfor arbejder jeg en hel del hjemme de her 
dage med båndaflytningen og med referatskrivningen (for at få arbejdsro), men jeg kan 
som vanligt kontaktes på mob. tlf.: 23 29 28 46, hvis der skulle være noget vigtigt 
akut. Gert er selvfølgelig også velkommen til at bruge dette tlf. nr. I øvrigt kommer 

eg forbi på kontoret mindst en gang dagligt, bl.a. for at besøge nævnskontorets mail
ind bakke. 

Vedr. stemmeudvalget, som blev nedsat på beboermødet: 
Det består af: 
Simon Lak Jensen (GAB medlem), Galgebakken Torv, 3-17, 20 20 25 21. slj@lak.dk 
Lars Lefholm, Galgebakken Neder 5-1, 23 71 64 57. leif@comxnet.dk 
Christian Haxthausen, Galgebakken, Sønderl- 4. Tlf: ?? . e-mail: ?? 

Lige om lidt, når jeg forhåbentlig har fået fundet frem til Christians tlf. nr. og 
mail-adresse (han har ikke været hjemme, når jeg har været forbi hans adresse), vil 
jeg rundsende en kontakt- og orienterings-mail til stemmeudvalgets medlemmer, som jeg 
også sender til beboermødets dirigent, BO-VEST(Gert Petersen) og alle GAB-medlemmerne. 

mvh Sten. Sekretær for GAB, beboermødereferent og praktisk medhjælper i forb. med 
urafstemninger 

-----Oprindelig meddelelse-----
~ra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
~endt: 22. september 2009 16:33 
Til: gpe@bo-vest.dk; 'GBs nævnssekretær' 
Cc: 'Kaj Agnershøj' 
Emne: urafstemning og revisor 

Kære Gert og Sten. 
Ved ikke, om I allerede har nået at ha' kontakt med hinanden i dag, 
men hvis ikke vil jeg be' dig Gert være Sten behjælpelig med at pege 
på den kontakt hos BO-VESTs revisorfirma, KPMG, som Sten - sammen med 
det valgte stemmeudvalg - kan benytte sig af i forbindelse med 
tilrettelæggelse af urafstemningen på Galgebakken. 
Vh -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 8190 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
Version: 8.5.409 / Virus Database: 270.13.112/2388 - Release Date: 09/22/09 05:51:00 
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Galgebakkens Beboernævn 

Fra: 
Sendt: 

Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk] 
28. september 2009 19:20 

Til: 
Cc: 

Christian Haxthausen (E-mail}; Lars Lefholm (E-mail); Simon Lak Jensen (E-mail) 
Gert Petersen (E-mail); Biba Schwoon (E-mail); Jens Ellesøe Olsen (E-mail} 

Emne: VS: urafstemning og revisor 

Hej urafstemnings-udvalg: Simon Lak Jensen, Christian Haxthausen og Lars Lefholm: 

Jeg videresender her info om kontaktperson(er) til BO-VESTs revisor-firma, som kan 
bistå med urafstemningen. 

(Her mandag aften er jeg endnu ikke færdig med beboermødereferatet, som jeg ellers 
påstod, at jeg ville være i den første mail til jer. Men det med at få revisor 'på 
plads' er jo nok noget af en hastesag, så derfor denne mail.) 

MVH Sten Hansen, GAB sekretær. 

PS: 
Måske har I allerede fået info direkte fra BO-VEST. I så fald glem bare denne mail. 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 24. september 2009 09:05 
Til: 'Kenn Erik Hansen'; 'Gert Pedersen' 
Cc: 'Kaj Agnershøj'; 'Nævnskontoret Galgebakken, VA' 
Emne: RE: urafstemning og revisor 

Tak for det. 
Det gør Sten (nævnssekretær) så, når beboermødereferatet er færdigt. 
Vh -
Biba 

-----Original Message-----
From: Kenn Erik Hansen [mailto:keh@bo-vest.dk] 
Sent: Thursday, September 24, 2009 8:52 AM 
To: Gert Pedersen 
Cc: Kaj Agnershøj; Biba Schwoon, VA; Nævnskontoret Galgebakken, VA 
Subject: SV: urafstemning og revisor 

sj Gert, 

Venligst tag kontakt til Christian Thuesen 38183602 - 25293602 

Med venlig hilsen 

Kenn E. Hansen 
Økonomichef 

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 
Telefon: 88 19 00 10 
Mobil: 60 35 26 25 

-----Oprindelig meddelelse----
Fra: Gert Pedersen 
Sendt: 23. september 2009 14:12 
Til: Kenn Erik Hansen 
Cc: Kaj Agnershøj; Biba Schwoon; Nævnskontoret Galgebakken, VA 
Emne: SV: urafstemning og revisor 

Hej Kenn 
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Er der en kontaktperson hos vores revisorfirma, som vi kan bruge til 
at være behjælpelig med urafstemningen i Galgebakken? 

Med venlig hilsen 

Gert W. Pedersen 
Driftsområdechef 

BO-VEST, Boligsamarbejdet på Vestegnen 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 
Telefon: 88 19 00 52 
Mobil: 60 35 26 21 

-----Oprindelig meddelelse-----
Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 22. september 2009 16:33 
Til: Gert Pedersen; Nævnskontoret Galgebakken, VA 
Cc: Kaj Agnershøj 
Emne: urafstemning og revisor 

Kære Gert og Sten. 
Ved ikke, om I allerede har nået at ha' kontakt med hinanden i dag, 
men hvis ikke vil jeg be' dig Gert være Sten behjælpelig med at pege 

1 den kontakt hos BO-VESTs revisorfirma, KPMG, som Sten - sammen med 
det valgte stemmeudvalg - kan benytte sig af i forbindelse med 
tilrettelæggelse af urafstemningen på Galgebakken. 
Vh -
Biba 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 8190 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 

Jeg beskyttes af den gratis SPAMfighter til privatbrugere. 
Den har indtil videre sparet mig for at få 8220 spam-mails. 
Betalende brugere får ikke denne besked i deres e-mails. 
Hent gratis SPAMfighter her: http://www.spamfighter.com/lda 
No virus found in this incoming message. 
Checked by AVG - www.avg.com 
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