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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGIEIBAKKEN, ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgell>akken@mail.dk 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Ekstraordinært beboermøde
Mandag den 250 januar 2010 kt 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 budgetbeboermødet 21. sept. 2009 (se GB Posten ekstranummer 342b. okt. 09)
6) "VA's tilsidesættelse af resultatet af urafstemningen om budgettet og konsekvenserne
for beboerdemokratiet på Gagebakken."
Oplæg ved initiativtagerne til indkaldelse af ekstraordinært beboermøde.
7) Debat om pkt. 6
8) Afhængig af debatten og evt. beslutninger under pkt. 6 og 7 ønsker GAB sit mandat
prøvet på dette ekstraordinære beboermøde.
a) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand: På dette møde eller ved
konstituering i GAB
b) Beslutning om antal medlemmer i GAB
c) Valg af medlemmer til GAB
d) Beslutning om antal suppleanter
e) Valg af suppleanter til GAB
9) Eventuelt

GAB har inviteret medlemmerne afVA 's bestyrelse til mødet og Vinie Hansen har givet tilsagn
om at deltage.
GAB - Galgebakkens AfdelingsBestyrelse
31. december 2009

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgangsberettiget til beboermødet er kun boligtagere (dvs. beboere, der har
huslejekontrakt med VAJ, ægtefæller og hermed ligestillede.
( Møde-indkaldelsen er husstandsomdelt onsdag den 6. januar 20 IO )

MATERIALE TIL DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE D. 25. JANUAR KL. 19.30.
Det ekstraordinære beboermøde er indkaldt efter indsamling af underskrifter fra godt 10 procent af
beboerne på Galgebakken. Mødet skal tage stilling til "VA 's tilsidesættelse af urafstemningen om
budgettet og konsekvenserne for beboerdemokratiet på Galgebakken".
Det er afgørende vigtigt for beboerdemokratiet, at så mange som muligt deltager på mødet d. 25.
januar. Uanset om man har stemt for det ene eller andet budgetforslag ved urafstemningen - og
uanset om man er tilfreds eller utilfreds med VA.
På det ekstraordinære beboermøde skal der blandt andet stemmes om følgende forslag til udtalelse
fra den beboergruppe, der har krævet mødet indkaldt. Udtalelsen lyder sådan her:

V A's OPTRÆDEN ER EN HÅN MOD BEBOERDEMOKRATIET
Beboermødet tager skarpt afstand fra VA's tilsidesættelse af den urafstemning, Galgebakken har
afholdt omkring budgettet for 2010. Urafstemningen foregik fuldstændig demokratisk og med en
mange gange større beboerdeltagelse, end man ser på beboermøderne.

Urafstemningen blev gennemført efter alle kunstens regler med deltagelse af eksterne revisorer, og
det er fuldstændig skandaløst, at VA efterfølgende underkender beboernes afgørelse.
Beboermødet udtrykker samtidig sin utilfredshed med, at afdelingsformanden på Galgebakken
tilsluttede sig VA's beslutning og dermed var med til at underminere det lokale beboerdemokrati.
Det er helt fair, at der er forskellige holdninger til afdelingens henlæggelser, men der må ikke være
forskellige holdninger til, om en demokratisk urafstemning skal respekteres eller ej.
Galgebakkens beboere kræver, at VA fremover respekterer resultatet af urafstemninger, når disse
holder sig inden for lovens rammer - som det annullerede budgetforslag klart gjorde.
I fagforeninger og politiske partier ville det være helt uhørt at ignorere resultatet af en urafstemning,
og det er på høje tid, at også VA begynder at overholde almindelige demokratiske principper.
Stillere: Erik Halstein, Ingrid Bang, Inge Damm, Fridtjof Herling, Vibeke Ledertoug og Søren
Vinzent.
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BO-VEST• Vtids-'øselill'e Andelsboligforeni:ng • Malervangen 1 • 2600 Glostrup • Telefon 88 18 08 80

Til Galgebakkens beboere:

Ændrede regler for adgang til beboermøder
Kort før jul trådte ny lovgivning i kraft, som indebærer, at alle myndige
medlemmer af en husstand har ret til at deltage i beboermøder, eller som
der nu står i Loven:

"Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette har afdelingens
boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. "
Tidligere var det kun boligtagernes ægtefæller og hermed ligestillede, som
havde adgang. Det gælder dog fortsat, at hver husstand får udleveret 2
stemmesedler uanset husstandens størrelse, ligesom man skal kunne
fremvise legitimation ved udlevering af stemmesedler (huslejekvittering
eller sygesikringsbevis med gældende adresse).

OBS:
De nye adgangsregler gælder også for det ekstraordinære
beboermøde, som afholdes mandag den 25. januar!
13. januar 2010. Med venlig hilsen:
Galgebakkens afdelingsbestyrelse

Kaj Agnershøj, afdelingsleder

Galgebakkens Beboernævn
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk]
22. januar 2010 23:30
Ida Simonsen (E-mail); Claes Solborg Pedersen (E-mail)
Overheads og papirer til omdeling til beboermødet 25. jan

Hej Ida og Claes:
Vedhæftet:
Overhead'sene til beboermødet på mandag inkl. de to nyeste forslag til udtalelser. Som i kan se,
har jeg gjort skriften i forslagene så stor som mulig, samtidig med at jeg har lavet en bred
højremargen med plads til at indskrive evt. ændringsformuleringer, og på alle overheadsiderne
har jeg med rødt for neden skrevet: "
"

lH Dagsorden til
OH
OH
OH
OH
OH forslag fra OH Forslag fra
_,BM 25.01.10 ... 1sberettigelse-ovEprgl6-overhead.rocedure-overheclemokrati fra BO· Erik m.fl. -udt.., Lars til udtale ...

OH Forslag fra
Ulla m.fl. til ...

Endvidere vedhæftet:
Papir-udgaven af de tre forslag samt BO-VEST hjemmesiden om beboerdemokrati. Disse
papirudgaver kopierer jeg til omdeling på beboermødet.

PAPIR
PAPIR forslag PAPIR Forslag PAPIR Forslag
!rdemokrati fra Bfra Erik m.fl.-... fra Lars til udt... fra Ulla m.fl. t ...

Oer kommer ogsåoverheadsmed de 'vanlige' formalia (VAs sider med vedtægter og
beboermødets forretningsorden), og jeg laver et papirprint af samtlige overheads, som jeg sætter
ind i en dirigentmappe.
mvh og god weekend fra Sten

1

Side 1 af 1
Galgebakkens Beboernævn
Fra:

Simonsen [simonsen@post5.tele.dk]

Sendt: 20. januar 2010 12:03

Til:

'Galgebakkens Beboernævn'

Emne: overheadtransparenter
Kære StenVil du lave overheadtransparenter af de dokumenter, jeg har vedhæftet her - i alt 6 stk. Nogen af dem får vi måske ikke brug for
- men for en sikkerheds skyld. Der er 2 med forslaget til udtalelse - en sat almindeligt op og en med bred højre margin, så det
er muligt at skrive ændringsforlag direkte på overheaden .
.Jeg går ud fra, at du også laver en overhead med dagsordenen, + en med forretningsordenen og en med årtiets arkivfund, hvis
der er nogen, der skulle have lyst til at se arkivfundet. Men jeg regner ikke med, at vi får brug for sidstnævnte. Jeg har kopieret
§ 6 - valgproceduren, som er den vi får brug for - de andre paragraffer fra 1977 bliver overroulet af §§ i VA's vedtægter.
Jeg går også ud fra, at du medbringer tomme transparenter til at notere ændringsforslag - og kandidatforslag, hvis vi kommer
så langt.
str--nesedler sørger du vel også for.
Claes og jeg mødes på lørdag for at forberede os.
kh
Ida
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG -www.avg.com
Version: 8.5.432 / Virus Database: 271.1.1/2634 - Release Date: 01/20/10 09:12:00

22-01-2010

Side I af I
Galgebakkens Beboernævn
Fra:

Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk]

Sendt: 25. januar 2010 17:54

Til:

'Simonsen'; Claes Solborg Pedersen (E-mail)

Emne: SV: dirigentpapir
Hej Ida ( og Claes):
Jeg har kigget dir. papiret igennem og mener at have fået styr på overheads m.m. Nedenfor i tilfældig rækkefølge lidt
supplerende:
1. Jeg har kopieret de tre forslag til udtalelser på farvet papir ( hhv. blåt, gult og grønt) i 200 expl. til omdeling - evt. på bordene
inden mødets start?
(( - stemmesedlerne 500 stk! er blegrøde))
2. Jeg har samlet de 'særlige' overheads - dvs. overheads kun til dette BM i et plastomslag, og lavet et papirprint af de 'særlige'
OH'ere til jer.

3. ,1,,:.-igentmappen sidder endvidere papirkopi af de 'faste' OH'ere med beboermøde-formalia.
\

4. Fra Ken Møller - medlem af GAB - har jeg til jer fået et skriftligt tilsagn om, at han genopstiller til valg på beboermødet, hvis
punktet gennemføres ( Ken er forhindret i at komme til mødet)
·
Jeg kommer kl. lidt i syv og lukker beboerhuset op ( - Henrik Nordfalk er der i øvrigt nok i forvejen)
mvh Sten.

-----Oprindelig meddelelse----Fra: Simonsen [mailto:simonsen@postS.tele.dk]
Sendt: 24. januar 2010 11:10
Til: 'Galgebakkens Beboernævn'
Emne: dirigentpapir
Kære Sten Som lovet sender jeg dig vores dirigentpapir.
Alt skrevet i kursiv er bare noget vi skal huske - eller er skrevet for at undgå, at vi på stedet er nødt til at sidde og bladre i
vedtægter og forretningsorden for at huske, hvor tingene står, og hvordan de er formuleret.
Claes og jeg regner med at være i beboerhuset kl. 19.00
kh
Ida
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG -www.avg.com
Version: 8.5.432 /Virus Database: 271.1.1/2644- Release Date: 01/25/10 07:36:00

25-01-2010

Side 1 af 1
Galgebakkens Beboernævn
Fra:

Ebbe Rand Jørgensen [ebberand@mail.tele.dk]

Sendt: 21. januar 2010 11 :58
Til:

Biba Schwoon; galgebakken@mail.dk

Emne: Forslag til udtalelse til beboermødet
Hej Afdelingsbestyrelse og sekretær
Vi er fire beboere, der vil stille vedhæftede forslag til beboermødet på mandag den 25.jartuar
Med venlig hilsen
Ebbe Rand Jørgensen
Torv 7-9a
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG -www.avg.com
Version: 8.5.432 / Virus Database: 271.1.1/2634 - Release Date: 01/22/10 07:34:00

12-02-2010

MPO;

Forslag til udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde d. 25. januar 2010.

Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:
Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig
beklager vi at VAs' bestyrelse har skønnet det nødvendigt at underkende
urafstemningsresultatet om huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september
2009 lige akkurat var nok stemmer til at kræve det. Urafstemningen vedtog et
budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.

1

Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at V A ikke respekterer beboernes afgørelse.
Hele situationen afspejler det faktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig
grad bakker op om beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige
informationer gives og diskussioner finder sted. Det skal og bør være sådan, at
vigtige beslutninger træffes i umiddelbar forlængelse af diskussionen på
beboermøderne.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil
arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet.

Forslag stillet af Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand Jørgensen Lene Rygaard Jessen og
MummeThing

MPO;

Forslag til udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde d. 25. januar 2010.

Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:
Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig
beklager vi at VAs' bestyrelse har skønnet det nødvendigt at underkende
urafstemningsresultatet om huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september
2009 lige akkurat var nok stemmer til at kræve det. Urafstemningen vedtog et
budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at VA ikke respekterer beboernes afgørelse.
Hele situationen afspejler det faktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig
grad bakker op om beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige
informationer gives og diskussioner finder sted. Det skal og bør være sådan, at
vigtige beslutninger træffes i umiddelbar forlængelse af diskussionen på
beboermøderne.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil
arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet.

Forslag stillet af Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand Jørgensen Lene Rygaard Jessen og
Mumme Thing

I (Fra: www.BO-VEST.dk) I
Beboerdemokrati
BO-VEST lægger vægt på beboernes ret
til indflydelse på egen bolig og eget boligkvarter.
Beboerdemokratiet er nerven i almene boligbevægelse, i den enkelte
boligorganisation og i den enkelte boligafdeling.
Indenfor lovgivningens rammer er det beboerne, der bestemmer.
Boligorganisationerne kan også gennem deres boligpolitiske virke, bl.a.
igennem BL, opnå indflydelse på de boligpolitiske rammevilkår i den
enkelte kommune og på landsplan.
Derfor er et velfungerende beboerdemokrati en hjørnesten i BO-VEST
både for at sikre beboernes indflydelse på deres boligområde og for at
sikre en velfungerende almen boligsektor - og på sigt velfungerende og
attraktive boligområder.
Det en målsætning for BO-VEST:
• at skabe mulighed for, at alle beboere kan deltage aktivt i
beboerdemokratiet
• at beboerne er med til at udvikle en v1S1onær boligpolitisk
dagsorden, hvor også andre parter blandt andet kommunerne
påtager sig et medansvar for udviklingen af den almene sektor.
BO-VEST' bestyrelse varetager den daglige ledelse og bærer det
juridiske og økonomiske ansvar. De primære ansvarsområder er
budgetlægning, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse, udlejning og den
daglige administration.

FORSLAG TIL UDTALELSE -

VA's OPTRÆDEN ER EN HÅN MOD BEBOERDEMOKRATIET
Beboermødet tager skarpt afstand fra VA's tilsidesættelse af den
urafstemning, Galgebakken har afholdt omkring budgettet for 2010.
Urafstemningen foregik fuldstændig demokratisk og med en mange gange
større beboerdeltagelse, end man ser på beboermøderne.
Urafstemningen blev gennemført efter alle kunstens regler med deltagelse
af eksterne revisorer, og det er fuldstændig skandaløst, at VA efterfølgende
underkender beboernes afgørelse.
Beboermødet udtrykker samtidig sin utilfredshed med, at
afdelingsformanden på Galgebakken tilsluttede sig VA's beslutning og
dermed var med til at underminere det lokale beboerdemokrati. Det er helt
fair, at der er forskellige holdninger til afdelingens henlæggelser, men der
må ikke være forskellige holdninger til, om en demokratisk urafstemning
skal respekteres eller ej.
Galgebakkens beboere kræver, at VA fremover respekterer resultatet af
urafstemninger, når disse holder sig inden for lovens rammer - som det
annullerede budgetforslag klart gjorde.
I fagforeninger og politiske partier ville det være helt uhørt at ignorere
resultatet af en urafstemning, og det er på høje tid, at også VA begynder at
overholde almindelige demokratiske principper.
Stillere: Erik Hofstein, Ingrid Bang, Inge Damm, Fridtjof Herling, Vibeke
Ledertoug og Søren Vinzent.

Omdelt på beboermødet på GB 25. jan. 2010 og tidl. husstandsomdelt ·

Forslag til udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde d. 25. januar 2010.
Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:
Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig
beklager vi at V A's bestyrelse har skønnet det nødvendigt at underkende
urafstemningsresultatet om huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september
2009 lige akkurat var nok stemmer til at kræve det. Urafstemningen vedtog et
budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at V A ikke respekterer beboernes afgørelse.
Hele situationen afspejler det faktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig
grad bakker op om beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige
informationer gives og diskussioner finder sted. Det skal og bør være sådan, at vigtige
beslutninger træffes i umiddelbar forlængelse af diskussionen på beboermøderne.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil
arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet.

Forslag stillet af
Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand Jørgensen,
Lene Rygaard Jessen og Mumme Thing

Omdelt på beboermødet på GB 25. jan. 2010

Forslag til udtalelse på beboermødet den 25. januar 2010
Fra Galgebakken til landets regering
Vi beder jer i regeringen beslutte at give Galgebakken og de øvrige almene byggerier
i Danmark adgang til mindre rentetung finansiering. Det vil gøre det muligt for os
lejere at spare op til almindelig renovering af boligerne uden at få ubærlige huslejestigninger.
Begrundelse:
Den nuværende finansiering betyder, at Galgebakkens beboere her i 2010 får en huslejestigning som er højere end stigningen i forbrugerpristallet. Konkret i kroner og
ører drejer huslejestigningen her i 2010 sig blot om et beløb som svarer til 3 pakker
cigaretter om måneden, men i hverdagen for de af vores beboere som er på overførselsindkomster drejer det sig om salt til ægget. Også i familier med kun en lønindtægt
betyder huslejestigningerne som følge af den nuværende rentetunge finansiering fattigdom - der er ikke råd til lommepenge til børnene, penge til køb af ny støvsuger og
andre varige forbrugsgoder, ...
Galgebakken har på nuværende tidspunkt en ansøgning liggende hos Landsbyggefonden om bevilling af rentelet finansiering til ekstraordinære renoveringer, men
denne ansøgning vedrører ikke de almindelige renoveringsudgifter, og bevillingen
lader i øvrigt vente på sig. En imødekommelse af denne ansøgning vil derfor ikke
afhjælpe vores problem.
Det er meningsløst at vi som lejere i alment byggeri holder årlige beboermøder, hvor
vi tager beslutning om næste års budget med tilhørende bærbare huslejestigning,
hvorefter selskabsbestyrelse og kommune underkender vores beslutning, fordi der
efter gældende regler for den slags budgetter er afsat for lidt til almindelige vedligeholdelser.
Giv os beboerdemokratiet tilbage - eller giv plads til en regering som kan se vores
problemer og er villig til at gøre noget ved dem.
Forslag stillet af
Lars Messell
Vester 2-14

Omdelt på beboermødet på GB 25. jan. 2010
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V A's OPTRÆDEN ER EN HÅN MOD BEBOERDEMOKRATIET
Beboermødet tager skarpt afstand fra VA's tilsidesættelse af den
ui:~fstemnin "_Gal eJ1akk~rrJ-!~r ~-fh~ldt omkrin bud ettet fo
Urafstemningen foregik fuldstændig demokratisk og med en mange gange
større beboerdeltagelse, end man ser på beboermøderne.
Urafstemningen blev gennemført efter alle kunstens regler med deltagelse
af eksterne revisorer, og det er fuldstændig skandaløst, at VA efterfølgende
underkender beboernes afgørelse.
Beboermødet udtrykker samtidig sin utilfredshed med, at
afdelingsformanden på Galgebakken tilsluttede sig VA's beslut in o
dermed y~r med til
at underminere-detJokale_heh~rdemokrati et er helt
'"'~~----~-•~---•~=••fair, at der er forskellige ho n1nger 1 a e 1ngens en ægge ser, men der
må ikke være forskellige holdninger til, om en demokratisk urafstemningl\{a· /
skal respekteres eller ej.
/ °t:t,
·.e,

Galgebakkens beboere kræver, at VA fremover respekterer resultatet af
urafstemninger, når disse holder sig inden for lovens rammer - som det
annullerede budgetforslag klart gjorde.

Stillere: Erik Hofstein, Ingrid Bang, Inge Damm, Fridtjof Herling, Vibeke
Ledertoug og Søren Vinzent.

Omdelt på beboermødet på GB 25. jan. 2010 og tidl. husstandsomdelt

Pel wDb.Alw
Forslag til udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde d. 25. januar 2010.
Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:

\J~,

Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig
beklager vi at VA's bestyrelse har skønnet det nødvendigt at underkende
urafstemningsresultatet om huslejestigninger.

'\!)7

Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september
2009 lige akkurat var nok stemmer til at kræve det. Urafstemningen vedtog et
budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.

(} .}- Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for
I
V:J beboerdemokratiet, at V, A i e respekterer
beboernes afgørelse.
0
I

.,.
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ele situationen a: pejler det aktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig
grad bakker op om beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige
informationer gives og diskussioner finder sted. Det skal og bør være sådan, at vigtige
beslutninger træffes i umiddelbar forlængelse af diskussionen på beboermøderne.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil
arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet.

Forslag stillet af
Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand Jørgensen,
Lene Rygaard Jessen og Mumme Thing

Omdelt på beboermødet på GB 25. jan. 2010
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Forslag til udtalelse på beboermødet den 25. januar 2010
Fra Galgebakken til landets regering
Vi beder jer i regeringen beslutte at give Galgebakken og de øvrige almene byggerier
i Danmark adgang til mindre rentetung finansiering. Det vil gøre det muligt for os
lejere at spare op til almindelig renovering af boligerne uden at få ubærlige huslejestigninger.
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Begrun e se:
Den nuværende finansiering betyder, at Galgebakkens beboere her i 2010 får en huslejestigning som er højere end stigningen i forbrugerpristallet. Konkret i kroner og
ører drejer huslejestigningen her i 2010 sig blot om et beløb som svarer til 3 pakker
cigaretter om måneden, men i hverdagen for de af vores beboere som er på overførselsindkomster drejer det sig om salt til ægget. Også i familier med kun en lønindtægt
betyder huslejestigningerne som følge af den nuværende rentetunge finansiering fattigdom - der er ikke råd til lommepenge til børnene, penge til køb af ny støvsuger og
andre varige forbrugsgoder, ...
Galgebakken har på nuværende tidspunkt en ansøgning liggende hos Landsbyggefonden om bevilling af rentelet finansiering til ekstraordinære renoveringer, men
denne ansøgning vedrører ikke de almindelige renoveringsudgifter, og bevillingen
lader i øvrigt vente på sig. En imødekommelse af denne ansøgning vil derfor ikke
afhjælpe vores problem.
Det er meningsløst at vi som lejere i alment byggeri holder årlige beboermøder, hvor
vi tager beslutning om næste års budget med tilhørende bærbare huslejestigning,
hvorefter selskabsbestyrelse og kommune underkender vores beslutning, fordi der
efter gældende regler for den slags budgetter er afsat for lidt til almindelige vedligeholdelser.
Giv os beboerdemokratiet tilbage - eller giv plads til en regering som kan se vores
problemer og er villig til at gøre noget ved dem.
Forslag stillet af
Lars Messell
Vester 2-14

Omdelt på beboermødet på GB 25. jan. 2010

FORSLAG TIL UDTALELSE V A's OPTRÆDEN ER EN HÅN MOD
BEBOERDEMOKRATIET

Beboermødet tager skarpt afstand fra VA's
tilsidesættelse af den urafstemning,
Galgebakken har afholdt omkring
budgettet for 2010. Urafstemningen
foregik fuldstændig demokratisk og med
en mange gange større beboerdeltagelse,
end man ser på beboermøderne.
Urafstemningen blev gennemført efter alle
kunstens regler med deltagelse af eksterne
' revisorer, og det er fuldstændig
skandaløst, at V A efterfølgende
underkender beboernes afgørelse.
Beboermødet udtrykker samtidig sin
utilfredshed med, at afdelingsformanden
på Galgebakken tilsluttede sig VA's
beslutning og dermed var med til at
underminere det lokale beboerdemokrati.
Det er helt fair, at der er forskellige
holdninger til afdelingens henlæggelser,
men der må ikke være forskellige
holdninger til, om en demokratisk
urafstemning skal respekteres eller ej.
Galgebakkens beboere kræver, at VA
fremover respekterer resultatet af
urafstemninger, når disse holder sig inden
for lovens rammer - som det annullerede
budgetforslag klart gjorde.
I fagforeninger og politiske partier ville
det være helt uhørt at ignorere resultatet af
en urafstemning, og det er på høje tid, at
også V A begynder at overholde
almindelige demokratiske principper.
Stillere: Erik Halstein, Ingrid Bang, Inge Damm,
Fridtjof Herling, Vibeke Ledertoug og Søren
Vinzent

Forslag til udtalelse fra Galgebakkens
Beboermøde d. 25. januar 2010.

Beboere forsamlet til beboermøde i
Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:
Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor
denne til at blive siddende. Samtidig beklager vi
at V A's bestyrelse har skønnet det nødvendigt at
underkende urafstemningsresultatet om
huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på
budgetbeboermødet d. 21. september 2009 lige
akkurat var nok stemmer til at kræve det.
Urafstemningen vedtog et budgetforslag som var
blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og
resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at V A ikke respekterer
beboernes afgørelse.
Hele situationen afspejler det faktum, at beboerne
i Galgebakken ikke i tilstrækkelig grad bakker op
om beboerdemokratiet ved at komme til
beboermøderne, hvor vigtige informationer gives
og diskussioner finder sted. Det skal og bør være
sådan, at vigtige beslutninger træffes i
umiddelbar forlængelse af diskussionen på
beboermøderne.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken
som almennyttigt boligbyggeri og vil arbejde for
at Galgebakk:.en fortsat har en afdelingsbestyrelse
og på at styrke beboerdemokratiet.

Forslag stillet af Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand
Jørgensen, Lene Rygaard Jessen og Mumme
Thing

Forslag til udtalelse på beboermødet
den 25. januar 2010
Fra Galgebakken til landets regering
Vi beder jer i regeringen beslutte at give Galgebakken og de
øvrige almene byggerier i Danmark adgang til mindre rentetung finansiering. Det vil gøre det muligt for os lejere at spare
op til almindelig renovering af boligerne uden at få ubærlige
huslejestigninger.
Begrundelse:
Den nuværende finansiering betyder, at Galgebakkens beboere her i 2010 får en huslejestigning som er højere end stigningen i forbrugerpristallet. Konkret i kroner og ører drej er huslejestigningen her i 2010 sig blot om et beløb som svarer til 3
pakker cigaretter om måneden, men i hverdagen for de af vores beboere som er på overførselsindkomster drejer det sig
om salt til ægget. Også i familier med kun en lønindtægt betyder huslejestigningerne som følge af den nuværende rentetunge finansiering fattigdom - der er ikke råd til lommepenge
til børnene, penge til køb af ny støvsuger og andre varige forbrugsgoder, ...
Galgebakken har på nuværende tidspunkt en ansøgning liggende hos Landsbyggefonden om bevilling af rentelet finansiering til ekstraordinære renoveringer, men denne ansøgning
vedrører ikke de almindelige renoveringsudgifter, og bevil, lingen lader i øvrigt vente på sig. En imødekommelse af den. ne ansøgning vil derfor ikke afhjælpe vores problem.
Det er meningsløst at vi som lejere i alment byggeri holder
årlige beboermøder, hvor vi tager beslutning om næste års
budget med tilhørende bærbare huslejestigning, hvorefter selskabsbestyrelse og kommune underkender vores beslutning,
fordi der efter gældende regler for den slags budgetter er afsat
for lidt til almindelige vedligeholdelser.
Giv os beboerdemokratiet tilbage - eller giv plads til en regering som kan se vores problemer og er villig til at gøre noget
ved dem.
Forslag stillet af
Lars Messe!! Vester 2-14

bakkens Beboernævn
Fra:
Sendt:

Til:

,

Emne:

Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk]
18. januar 2010 18:57
Ken Møller (E-mail)
Erklæring vedr. opstilling

Hej Ken.
Jeg sørger for, at din erklæring vedr. opstilling til GAB på beboermødet 25. jan. kommer videre til
dirigenten, så den ligger klar, hvis, såfremt, ifald det bliver nødvendigt.
mvh Sten

Til dirigenterne ved det ekstraordinære beboermøde 25
januar 2010

Undertegnede medlem af GAB vil ved eventuel
afstemning om Biba Schwoon's mandat til GAB's
bestyrelse udtrykke min fulde tillid til Biba og hendes
habilitet i de sager det ekstraordinære indkaldte
beboermøde måtte ønske at behandle den 25 Januar
2010. Jeg støtter Biba 100% i hendes deltagelse ved
det VA-møde der underkendte resultatet ved
urafstemningen på Galgebakken. Bliver Biba IKKE
ved en evt. afstemning genvalgt genopstiller jeg ikke
til GAB's bestyrelse, og fratræder også bestyrelsen
ved. samme lejlighed.
Med Venlig Hilsen
Ken Møller
Galgebakken Vester 4, 9a
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GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2

2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Ekstraordinært beboermøde
Mandag den 25. januar 2010 Id. 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 budgetbeboermødet 21. sept. 2009
(se GB Posten ekstranummer 342b. okt. 09)

6)" VA's tilsidesættelse af resultatet af urafstemningen om budgettet og
konsekvenserne for beboerdemokratiet på Gagebakken."
Oplæg ved initiativtagerne til indkaldelse af ekstraordinært beboermøde.
7) Debat om pkt. 6
8) Afhængig af debatten og evt. beslutninger under pkt. 6 og 7 ønsker
GAB sit mandat prøvet på dette ekstraordinære beboermøde.
a) Beslutning om valg af formand: På dette møde eller ved
konstituering i GAB
b) Beslutning om antal medlemmer i GAB
c) Valg af medlemmer til GAB
d) Beslutning om antal suppleanter
e) Valg af suppleanter til GAB
9) Eventuelt
lD) TillEl
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Beboermøde på Galgebakken 25. jan 2010

Regler for adgangsberettigelse Ny lovgivning:
Adgang til afdelingsmødet og stemmeret på dette
har afdelingens boligtagere og disses myndige
husstandsmedlemmer.

VA's vedtægter§ 18, stk. 1, næstsidste
sætning:
"Adgang har tillige - men uden stemmeret - V A's
bestyrelse og repræsentanter for denne"

VA's vedtægter§ 18, stk. 1, sidste sætning:
"Såvel beboermødet som V A's bestyrelse kan
beslutte, at andre deltager i mødet med taleret,
men uden stemmeret".

OVERHEA]J)
Beboermøde på Galgebakken 25. jan 2010

VA's vedtægter§ 16, stk. 7 (første sætning):
Beboermøder indkaldes af afdelingens afdelingsbestyrelse.

VA's vedtægter § 16 stk. 8:
stk. 8: Ekstraordinært beboermøde afholdes, når
afdelingsbestyrelsen finder anledning til det, eller mindst 10
pct. af husstandene i afdelingen ønsker et angivet emne
behandlet, eller når der på et tidligere tidspunkt er truffet
beslutning herom, eller når V A's bestyrelse anmoder herom.
Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde skal ske med
mindst 2 ugers og højest 7 ugers varsel.
Indkaldelsen skal angive tid og sted for beboermødet samt
dagsorden.
Efterkommer afdelingsbestyrelsen ikke inden 2 uger en
anmodning om indkaldelse til ekstraordinært beboermøde,
foretages indkaldelsen af VA's bestyrelse. Indkaldelse skal
udsendes til samtlige husstande i afdelingen.
Materialet udsendes til samtlige boligtagere i afdelingen
senest en uge før mødet. Når ekstraordinært beboermøde
har været afholdt, kan nyt ekstraordinært beboermøde om
samme emne først finde sted efter afholdelse af ordinært
beboermøde."
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Reboe.rmøde på Galgebakk.en 25. jan 20m

§ 6 I FORRETNINGSORDEN FOR

VALG AF BEBOERNÆVN
- godkendt på bestyrelsesmøde
den 21/111977
- revideret den 9/10 2000:
Ved valg af beboernævn beslutter beboermødet, hvilke af følgende afstemningsprocedurer
der skal gældeo
a) Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver OICD tnli (()Jet antal
stemmer, der svarer til antallet af
nævnsmedlemmer
b) Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal
stemmer, der svarer til antallet af
nævnsmedlemmer.
OVIERIHIJEAID
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/ ( Fra: www.BO-VEST.dk) /

Beboerdemokrati
BO-VEST lægger vægt på beboernes ret
til indflydelse på egen bolig og eget boligkvarter.
Beboerdemokratiet er nerven i almene boligbevægelse, i den enkelte
boligorganisation og i den enkelte boligafdeling.
Indenfor lovgivningens rammer er det beboerne, der bestemmer.
Boligorganisationerne kan også gennem deres boligpolitiske virke, bl.a.
igennem BL, opnå indflydelse på de boligpolitiske rammevilkår i den
enkelte kommune og på landsplan.
Derfor er et velfungerende beboerdemokrati en hjørnesten i BO-VEST
både for at sikre beboernes indflydelse på deres boligområde og for at
sikre en velfungerende almen boligsektor - og på sigt velfungerende og
attraktive boligområder.
Det en målsætning for BO-VEST:
• at skabe mulighed for, at alle beboere kan deltage aktivt i
beboerdemokratiet
• at beboerne er med til at udvikle en visionær boligpolitisk dagsorden,
hvor også andre parter blandt andet kommunerne påtager sig et
medansvar for udviklingen af den almene sektor.
BO-VEST' bestyrelse varetager den daglige ledelse og bærer det juridiske
og økonomiske ansvar. De primære ansvarsområder er budgetlægning,
regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse, udlejning og den daglige
administration.
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Forslag til udtalelse fra Galgebakkens
Beboermøde d. 25. januar 2010.

Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens
beboerhus udtaler følgende:
Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor
denne til at blive siddende. Samtidig beklager vi at
V A's bestyrelse har skønnet det nødvendigt at
underkende urafstemningsresultatet om
huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på
budgetbeboermødet d. 21. september 2009 lige
akkurat var nok stemmer til at kræve det.
Urafstemningen vedtog et budgetforslag som var
blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og
resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at V A ikke respekterer
beboernes afgørelse.
Hele situationen afspejler det faktum, at beboerne
i Galgebakken ikke i tilstrækkelig grad bakker op
om beboerdemokratiet ved at komme til
beboermøderne, hvor vigtige informationer gives
og diskussioner finder sted. Det skal og bør være
sådan, at vigtige beslutninger træffes i umiddelbar
forlængelse af diskussionen på beboermøderne.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken
som almennyttigt boligbyggeri og vil arbejde for
at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse
og på at styrke beboerdemokratiet.

Forslag stillet af Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand
Jørgensen, Lene Rygaard Jessen og Mumme
Thing

OVEIRIHnEA]J)

FORSLAG TIL UDTALELSE VA's OPTRÆDEN ER EN HÅN MOD
BEBOERDEMOKRATIET
Beboermødet tager skarpt afstand fra V A's
tilsidesættelse af den urafstemning,
Galgebakken har afholdt omkring
budgettet for 2010. Urafstemningen
foregik fuldstændig demokratisk og med
en mange gange større beboerdeltagelse,
end man ser på beboermøderne.
Urafstemningen blev gennemført efter alle
kunstens regler med deltagelse af eksterne
revisorer, og det er fuldstændig
skandaløst, at VA efterfølgende
underkender beboernes afgørelse.
Beboermødet udtrykker samtidig sin
utilfredshed med, at afdelingsformanden
på Galgebakken tilsluttede sig VA's
beslutning og dermed var med til at
underminere det lokale beboerdemokrati.
Det er helt fair, at der er forskellige
holdninger til afdelingens henlæggelser,
men der må ikke være forskellige
holdninger til, om en demokratisk
urafstemning skal respekteres eller ej.
Galgebakkens beboere kræver, at VA
fremover respekterer resultatet af
urafstemninger, når disse holder sig inden
for lovens rammer - som det annullerede
budgetforslag klart gjorde.
I fagforeninger og politiske partier ville
det være helt uhørt at ignorere resultatet af
en urafstemning, og det er på høje tid, at
også VA begynder at overholde
almindelige demokratiske principper.
Stillere: Erik Halstein, Ingrid Bang, Inge Damm,
Fridtjof Herling, Vibeke Ledertoug og Søren
Vinzent
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Forslag til udtalelse på beboermødet
den 25. januar 2010
F:ra Galgebakken til landets regering
Vi beder jer i regeringen beslutte at give Galgebakken og de
øvrige almene byggerier i Danmark adgang til mindre rentetung finansiering. Det vil gøre det muligt for os lejere at spare
op til almindelig renovering af boligerne uden at få ubærlige
huslejestigninger.
Begrundelse:
Den nuværende finansiering betyder, at Galgebakkens beboere her i 2010 får en huslejestigning som er højere end stigningen i forbrugerpristallet. Konkret i kroner og ører drejer huslejestigningen her i 2010 sig blot om et beløb som svarer til 3
pakker cigaretter om måneden, men i hverdagen for de af vores beboere som er på overførselsindkomster drejer det sig
om salt til ægget. Også i familier med kun en lønindtægt betyder huslejestigningeme som følge af den nuværende rentetunge finansiering fattigdom - der er ikke råd til lommepenge
til børnene, penge til køb af ny støvsuger og andre varige forbrugsgoder, ...
Galgebakken har på nuværende tidspunkt en ansøgning liggende hos Landsbyggefonden om bevilling af rentelet finansiering til ekstraordinære renoveringer, men denne ansøgning
vedrører ikke de almindelige renoveringsudgifter, og bevillingen lader i øvrigt vente på sig. En imødekommelse af denne ansøgning vil derfor ikke afhjælpe vores problem.
Det er meningsløst at vi som lejere i alment byggeri holder
årlige beboermøder, hvor vi tager beslutning om næste års
budget med tilhørende bærbare huslejestigning, hvorefter selskabsbestyrelse og kommune underkender vores beslutning,
fordi der efter gældende regler for den slags budgetter er afsat
for lidt til almindelige vedligeholdelser.
Giv os beboerdemokratiet tilbage - eller giv plads til en regering som kan se vores problemer og er villig til at gøre noget
ved dem.
Forslag stillet af
Lars Messell Vester 2-14
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INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE
på Galgebakken holdt i efteråret urafstemning mellem to budgetforslag:
forslag

afdelingsbestyrelsen, som medførte en huslejestigning på 1,9 procent " over for et
økonomiudvalget, der ville føre til en huslejestigning på 1,13 procent.

Ved urafstemningen vedtog et klart flertal på 57 procent mod 43 procent budgetforslaget med en
stigning på 1, 13 procent. Afstemningen fulgte alle regler og resultatet blev godkendt af et
uatbængigt revisionsfinna.
Ikke desto mindre valgte V A's bestyrelse at tilsidesætte urafstemningens resultat og i stedet vedtage
det forslag, beboerne havde forkastet. På den baggrund ønskes et ekstraordinært beboermøde om
VA's handlemåde og konsekvenserne for beboerdemokratiet Forudsætningen for at indkalde til
et ekstraordinært beboermøder er, at 70 husstande på Galgebakken kræver det.

Erklæring
"Jeg støtter kravet om et ekstraordinært beboermøde med følgende punkt p~ dagsordenen:
"VA's tilsidesættelse af resultatet af urafstemningen om budgettet og konsekvenserne for
beboerdemokratiet på Galgebakken."
Mødet søges afholdt på almindelig hverdagsaften (mandag-torsdag) i uge 4 i 2010"
(påmjndst
en af -indehaverne
af lejemålet): ,,
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Galgebakkens Beboernævn
Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mail.dk]
3. februar 2010 18:25
Ida Simonsen (E-mail); Claes Solborg Pedersen (E-mail)
Om det færdige ref.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Kære Ida og Claes:
Tak for Jeres hurtige og positive tilbagemelding på referatet og tak for Jeres klare svar af mine spørgsmål.
Jeg kommer forbi hos Ida i aften kl. lidt over 21, underskriver og henter det færdige referat+ udtalelserne.
mvh fra Sten
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Galgebakkens Beboernævn
Fra:

Simonsen [simonsen@post5.tele.dk]

Sendt: 2. februar 2010 22:21
Til:

'Galgebakkens Beboernævn'

Emne: referat m.v.
Kære StenVi synes, det er et meget flot referat, du har skrevet - og det besvarer forhåbentligt dine tvivlsspørgsmål vedr. referatet.
For øvrigt har vi tjekket vores notater, og det endelige afstemningsresultatet passer med vores notater.
Kun et par enkelte forslag til rettelser- dem kan se med rød skrift i referat.doc
Hvis du er enig i disse få rettelser, har vi printet referat2.doc (= referat.doc hvor det rettelserne er skrevet med alm. sort+
bilagene er fjernet) ud og underskrevet det. Det ligger hos Ida (Øster 10 - 7), der er hjemme onsdag efter kl. 21.00 og torsdag
inden kl. 11.00
Vedr. udtalelserne:
Hv(, du er enig i, at de skal se ud som de vedhæftede - ligger de også i underskrevet stand hos Ida.
Den gule mener vi skal sendes til VA's bestyrelse - og så trykkes som bilag til referatet, så alle beboere har mulighed for at
læse den.
Den grønne skal sendes til regeringens medlemmer - og i kopi til Folketingets præsidium - samtidig mener vi, at begrundelsen
for forslaget skal sendes med på et selvstændigt stykke papir.
Og så kan vi forstå på mail-korrespondance, at Biba har bedt dig sende de vedtagne dtalelserne til AP. Det kan du vel bare
gøre.

Mange hilsner
Claes og Ida
No virus found in this incoming message.
Checked by AVG -www.avg.com
Ve{ ·,n: 8.5.435 / Virus Database: 271.1.1/2665 - Release Date: 02/03/10 08:09:00
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Referat fra

Ekstraordinært beboermøde på Galgebakken
Mandag den 25. januar 2010
Mødet var indkaldt af Galgebakkens Afdelingsbestyrelse som følge af krav fra 10% af
Galgebakkens husstande, der ønskede et beboermøde om VAs handlemåde og konsekvenserne for
beboerdemokratiet, efter at V As bestyrelse havde besluttet ikke at følge resultatet af urafstemningen
om Galgebakkens budget for 2010. En uge inden mødet blev der husstandsomdelt et forslag til
beboermødeudtalelse fra den beboergruppe, som havde taget initiativ til underskriftsindsamlingen.
Til mødet forelå også to andre forslag til beboermødeudtalelser. (De tre forslag til udtalelser med de
ændringer indføjet, som blev foretaget på beboermødet, er med som bilag til referatet. )
Der blev udleveret 168 stemmesedler, hvilket (v. 700 husstande= 100%) svarer til, at 12% af
Galgebakkens husstande var repræsenteret. Endvidere deltog V As formand Vinie Hansen og de
øvrige medlemmer af V As bestyrelse, BO VESTs direktør Danny Andersen og journalist ved BL's
Blad Boligen Jørn Nyvang.
1) Dirigent: Ida Simonsen og meddirigent Claes Solborg Pedersen.
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær)
3) Stemmeudvalg: Hellen Hanne Henriques, Britta Sunesen, Lis Christensen og Rene Lesin.
4 a) Forretningsorden: Den vanlige forretningsorden blev vedtaget.
4 b) Dagsorden: Vedr. de to nyeste forslag til beboermødeudtalelser, så foreslog dirigenterne, at
disse blev fremlagt under debatpunktet (pkt. 7). Herefter blev dagsordenen godkendt.
5) Referatet fra budgetbeboermødet 21. sept. 2009: Der var ingen bemærkninger til referatet.

6) V A's tilsidesættelse af resultatet af urafstemningen om budgettet og
konsekvenserne for beboerdemokratiet på Gagebakken.
- Oplæg ved initiativtagerne til indkaldelse af ekstraordinært beboermøde:
Søren Vinzent fremlagde initiativgruppens forslag til udtalelse. Dette gjorde han bl.a. ved at
fremvise et overheadprint på projektoren af en side om beboerdemokrati, som han havde hentet fra
BO-VESTs hjemmeside (www.bo-vest.dk). Søren mente, at VA bestyrelsens tilsidesættelse af
urafstemningsresultatet var i modstrid med, hvad der blev udtrykt på denne hjemmeside. Han
hæftede sig bl.a. ved målsætningspunktet: " • at skabe mulighed for, at alle beboere kan deltage
aktivt i beboerdemokratiet", som Galgebakken havde levet op til ved at gennemføre en
urafstemning. Søren kunne kun se V A bestyrelsens tilsidesættelse af urafstemningsresultatet som et
udtryk for, at V As bestyrelse havde en anden dagsorden end flertallet på Galgebakken og at V As
bestyrelsen ikke ville afgive sin magt til at fastsætte af huslejen.
Erik Holstein ligeledes fra initiativgruppen supplerede bl.a. med at pointere, at deres hensigt med
at få indkaldt til beboermødet ikke var at udtrykke mistillid til eller vælte Galgebakkens
afdelingsbestyrelse, heller ikke afdelingsbestyrelsens formand Biba Schwoon. Han gjorde
opmærksom på, at det var Galgebakkens afdelingsbestyrelse, som havde sat nyvalg til
afdelingsbestyrelsen på dagsordenen (Pkt. 8), og at det var dette punkt på dagsordenen, som
Albertslund Posten havde misforstået derhen, at initiativgruppen gik efter at vælte
afdelingsbestyrelsen. Erik oplyste, at misforståelsen er blevet korrigeret på AP's hjemmeside.

Fra ref. til dir.:
Referat (inkl. bilag) fra ekstraordinært beboermøde på Galgebakken, mandag den 25. januar 2010
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7) Debat om pkt. 6 ( - inkl. de to andre forslag til beboermødeudtalelser).
Indledningsvist gav dirigenterne ordet til stillerne af de to andre forslag:
Ebbe Rand Jørgensen sagde bl.a., at hensigten med forslaget var, at beboermødet tydeligt gav
udtryk for dets opbakning til Galgebakkens afdelingsbestyrelse inklusiv dets formand. Endvidere
var det en opfordring til Galgebakkens beboere om at engagere sig aktivt i beboerdemokratiet ved at
møde op til beboermøderne og her deltage i debatten og i beslutningerne. Urafstemninger er også en
del af beboerdemokratiet, men kun som en sidste udvej.
Lars Messell ville med sit forslag fortælle Regeringen, at den er med til at gøre beboerne i det
almene byggeri fattigere.
Inden den åbne debat gav dirigenterne ordet til formanden for V As bestyrelse Vinie Hansen og til
Biba Schwoon, som både er medlem af V As bestyrelse og af Galgebakkens afdelingsbestyrelse.
Vinie begrundede V A bestyrelsens beslutning om ikke at følge urafstemningens resultat med,
RW€l at Galgebakkens budget (ligesom de øvrige afdelingers budgetter) ikke kun er afdelingernes
ansvar, det er også VA bestyrelsens ansvar. Hvis V As bestyrelse blot havde fulgt
urafstemningsresultatet med henvisning til, at det var, hvad Galgebakken havde besluttet, så ville
bestyrelsen have forflygtiget sit ansvar, fordi bestyrelsen mener, at Galgebakkens henlæggelser er
utilstrækkelige, og at et det derfor ikke er ansvarligt at reducere huslejestigningen i et budgetforslag
ved at mindske henlæggelserne.
Biba tilsluttede sig Vinies begrundelse for V A bestyrelsens fælles beslutning og tilføjede, at hun
også langt tilbage i tiden som beboer på Galgebakken - mange år før at hun blev valgt ind i V As
bestyrelse - havde den holdning, at det var uansvarligt at holde huslejen nede ved at undlade at
henlægge tilstrækkelige midler til den fremtidige vedligeholdelse. Men det var det, som dengang
blev gjort på Galgebakken og også andre bebyggelser, og det er derfor, at der i dag mangler penge
til renoveringer. Selv om det ikke havde været rart at være med til i V As bestyrelse at gå imod en
urafstemningsbeslutning på Galgebakken, så ville Biba ikke undlade at deltage i beslutningen her,
fordi hun var overbevist om, at dette var den ansvarlige beslutning.
Efter en lille times tid med åben debat konkluderede dirigenterne, at der nu havde været en grundig
debat med mange indlæg både for og imod forslagene, så når talerlisten var afsluttet, ville der blive
holdt pause.
(

Efter pausen meddelte Jens Ellesøe Olsen, at afdelingsbestyrelsen havde mødtes i pausen, og at
afdelingsbestyrelsen på baggrund af debatten ikke havde fundet anledning til at trække sig og
udskrive nyvalg til afdelingsbestyrelsen.

- Afstemning om de tre forslag til udtalelser inkl. ændringsforslag til disse:
Dirigenterne gentog og tydeliggjorde, at eftersom ingen af de tre forslag var at betragte som
ændringsforslag, ville de bringe de tre forslag til afstemning uafhængigt af hinanden. Dette blev
accepteret af forslagsstillerne.
Udtalelse I:
Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen opfordrede til, at afsnittet:" !fagforeninger og politiske
partier ville det være helt uhørt at ignorere resultatet af en urafstemning, og det er på høje tid, at
også VA begynder at overholde almindelige demokratiske principper. " udgik, fordi han ikke mente,
at der var nogen rimelighed i kritisere V As bestyrelse på en måde, der kan forstås som om, at V A
bestyrelsen generelt/aldrig overholder almindelige demokratiske principper. Erik Holstein fra
forslagsstillerne var indforstået med, at dette afsnit udgik af forslaget til udtalelse, hvorved
opfordringen fra Jens ikke kom til afstemning som et ændringsforslag.

Fra ref. til dir.:
Referat (inkl. bilag) fra ekstraordinært beboermøde på Galgebakken, mandag den 25. januar 2010
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Herefter blev udtalelse I sat til afstemning. Der var 42 stemmer for den ændrede udtalelse, 111
stemmer imod og 2 som ikke stemte, så udtalelsen var forkastet.

Udtalelse II:
Her stillede Christian Haxthausen som ændringsforslag, at formuleringen: " Hele situationen
afspejler det faktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig grad bakker op om
beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige informationer gives og
diskussioner finder sted. Det skal og bør være sådan, at vigtige beslutninger træffes i umiddelbar
forlængelse af diskussionen på beboermøderne. " bl.a. med den begrundelse, at formuleringen var
tendentiøs. Lene Rygaard Jessen fra forslagsstillerne sagde som kommentar hertil, at de ville
fastholde afsnittet, fordi de mente at det var vigtigt, at folk kommer til beboermøderne og at
beslutningerne ikke flyttes over til computerstyrede urafstemninger.
Benny Klausen foreslog, at også de øvrige afsnit i udtalelsen blev strøget, bortset fra det sidste:
" Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil arbejde for at
Galgebakkenfortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke beboerdemokratiet. "
Der var 4 stemmer for Benny Klausens forslag om at stryge alle afsnit undtagen det sidste, men et
overvældende flertal imod.
Der var 58 stemmer for Christian Haxthausens forslag om at stryge afsnittet og 53 stemmer imod.
Ved afstemningen om det ændrede forslag var der 95 stemmer for, 46 imod og 19, som hverken
stemte for eller imod, så det ændrede forslag var vedtaget.
Udtalelse III:
Der var kun 2 stemmer imod forslaget og overvældende flertal for.

Da punkt 8 om valg af afdelingsbestyrelse var
dirigenterne over til pkt. 9. Evt.

dagsordenen

afdelingsbestyrelsen gik

til referat under eventuelt.

Der var

Dirigenterne kunne afslutte mødet lidt før kl. 22.
_.februar 2010

Dirigent:

Med-dirigent:

Referent:

Ida Simonsen

Claes Solborg Pedersen

Sten Erik Hansen

BILAG:
Nedenfor er gengivet det tre hovedforslag til udtalelser, som blev fremlagt på beboermødet inkl.
forslagsstillernes navne.
Til mødet var der på bordene udlagt ca. 3x 150 eksemplarer af de tre fremlagte forslag til udtalelser.
Fra ref. til dir.:
Referat (inkl. bilag) fra ekstraordinært beboermøde på Galgebakken, mandag den 25. januar 201 O
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Udtalelserne var kort inden mødet blevet trykt på forskelligt farvet papir, men er her i stedet nummereret
med romertallene: I, II og Ill. (Mødets stemmesedler, som kun kom i brug til markering ved afstemninger
ved håndsoprækning, var også trykt på farvet papir, der naturligvis var forskellig fra de andre farvede
papirer.)
De dele af udtalelserne, som blev strøget under mødet, er her markeret med overstregaing. Under selve
mødet blev dette gjort af dirigenten ved overstregning på de plastoverheads, som var på under behandlingen
af udtalelserne, således at det under afstemningerne var klart synligt for alle mødedeltagere, hvad der blev
stemt om. ( Jf. pkt. 13 i beboermødets forretningsorden.)

Fra ref. til dir.:
Referat (inkl. bilag) fra ekstraordinært beboermøde på Galgebakken, mandag den 25. januar 2010
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Udtalelse I:
Forslag til udtalelse - VAs optræden er en hån mod beboerdemokratiet
Beboermødet tager skarpt afstand fra VA's tilsidesættelse af den urafstemning, Galgebakken har afholdt omkring
budgettet for 2010. Urafstemningen foregik fuldstændig demokratisk og med en mange gange større beboerdeltagelse,
end man ser på beboermøderne.
Urafstemningen blev gennemført efter alle kunstens regler med deltagelse af eksterne revisorer, og det er fuldstændig
skandaløst, at VA efterfølgende underkender beboernes afgørelse.
Beboermødet udtrykker samtidig sin utilfredshed med, at afdelingsformanden på Galgebakken tilsluttede sig VA's
beslutning og dermed var med til at underminere det lokale beboerdemokrati. Det er helt fair, at der er forskellige
holdninger til afdelingens henlæggelser, men der må ikke være forskellige holdninger til, om en demokratisk
urafstemning skal respekteres eller ej.
Galgebakkens beboere kræver, at VA fremover respekterer resultatet af urafstemninger, når disse holder sig inden for
lovens rammer - som det annullerede budgetforslag klart gjorde.
( I fagforeninger og politiske partier ville det være helt uhørt at ignorere resultatet af en urafstemning, og det er på høje
tid, at også VA begynder at overholde almindelige demokratiske principper. )
Stillere: Erik Hofstein, Ingrid Bang, Inge Damm,
Fridtjof Herling, Vibeke Ledertoug og Søren Vinzent

Udtalelse II:
Forslag til udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde d. 25. januar 2010.
Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:
Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig beklager vi at VA's bestyrelse har
skønnet det nødvendigt at underkende urafstemningsresultatet om huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september 2009 lige akkurat var nok stemmer til
at kræve det. Urafstemningen vedtog et budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for beboerdemokratiet, at VA ikke
respekterer beboernes afgørelse.
( l=lele situationen afspejler det faktl.1m, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig grad bakker op om
beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige informationer gives og diskussioner finder sted. Det
skal og bør være sådan, at vigtige beslutninger træffes i umiddelbar forlængelse af diskussionen på beboermøderne. )
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil arbejde for at Galgebakken fortsat
har en afdelingsbestyrelse og på at styrke beboerdemokratiet.
Forslag stillet af Ulla Elsted Jensen, Ebbe Rand Jørgensen,
Lene Rygaard Jessen og Mumme Thing

Udtalelse III:
Forslag til udtalelse på beboermødet den 25. januar 2010
Fra Galgebakken til landets regering
Vi beder jer i regeringen beslutte at give Galgebakken og de øvrige almene byggerier i Danmark adgang til mindre
rentetung finansiering. Det vil gøre det muligt for os lejere at spare op til almindelig renovering af boligerne uden at få
ubærlige huslejestigninger.
Forslag stillet af Lars Messel/
Fra ref. til dir.:
Referat (inkl. bilag) fra ekstraordinært beboermøde på Galgebakken, mandag den 25. januar 201 O
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Referat fra

Ekstraordinært beboermøde på Galgebakken
Mandag den 25. januar 2010

Mødet var indkaldt af Galgebakkens Afdelingsbestyrelse som følge af krav fra 10% af
Galgebakkens husstande, der ønskede et beboermøde om VAs handlemåde og konsekvenserne for
beboerdemokratiet, efter at VAs bestyrelse havde besluttet ikke at følge resultatet af urafstemningen
om Galgebakkens budget for 2010. En uge inden mødet blev der husstandsomdelt et forslag til
beboermødeudtalelse fra den beboergruppe, som havde taget initiativ til underskriftsindsamlingen.
Til mødet forelå også to andre forslag til beboermødeudtalelser. (De tre forslag til udtalelser med de
ændringer indføjet, som blev foretaget på beboermødet, er med som bilag til referatet. )
Der blev udleveret 168 stemmesedler, hvilket (v. 700 husstande= 100%) svarer til, at 12% af
Galgebakkens husstande var repræsenteret. Endvidere deltog VAs formand Vinie Hansen og de
øvrige medlemmer af VAs bestyrelse, BO VESTs direktør Danny Andersen og journalist ved BL' s
Blad Boligen Jørn Nyvang.
1) Dirigent: Ida Simonsen og meddirigent Claes Solborg Pedersen.
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær)
3) Stemmeudvalg: Hanne Henriques, Britta Sunesen, Lis Christensen og Rene Lesin.
4 a) Forretningsorden: Den vanlige forretningsorden blev vedtaget.
4 b) Dagsorden: Vedr. de to nyeste forslag til beboermødeudtalelser, så foreslog dirigenterne, at

disse blev fremlagt under debatpunktet (pkt. 7). Herefter blev dagsordenen godkendt.
5) Referatet fra budgetbeboermødet 21. sept. 2009: Der var ingen bemærkninger til referatet.

6) VA's tilsidesættelse af resultatet af urafstemningen om budgettet og
konsekvenserne for beboerdemokratiet på Gagebakken.
- Oplæg ved initiativtagerne til indkaldelse af ekstraordinært beboermøde:

Søren Vinzent fremlagde initiativgruppens forslag til udtalelse. Dette gjorde han bl.a. ved at
fremvise et overheadprint på projektoren af en side om beboerdemokrati, som han havde hentet fra
BO-VESTs hjemmeside (www.bo-vest.dk). Søren mente, at VA bestyrelsens tilsidesættelse af
urafstemningsresultatet var i modstrid med, hvad der blev udtrykt på denne hjemmeside. Han
hæftede sig bl.a. ved målsætningspunktet:" •at skabe mulighedfor, at alle beboere kan deltage
aktivt i beboerdemokratiet", som Galgebakken havde levet op til ved at gennemføre en
urafstemning. Søren kunne kun se VA bestyrelsens tilsidesættelse afurafstemningsresultatet som et
udtryk for, at VAs bestyrelse havde en anden dagsorden end flertallet på Galgebakken og at VAs
bestyrelsen ikke ville afgive sin magt til at fastsætte af huslejen.
Erik Holstein ligeledes fra initiativgruppen supplerede bl.a. med at pointere, at deres hensigt med
at få indkaldt til beboermødet ikke var at udtrykke mistillid til eller vælte Galgebakkens
afdelingsbestyrelse, heller ikke afdelingsbestyrelsens formand Biba Schwoon. Han gjorde
.opmærksom på, at det var Galgebakkens afdelingsbestyrelse, som havde sat nyvalg til
afdelingsbestyrelsen på dagsordenen (Pkt. 8), og at det var dette punkt på dagsordenen, som
Albertslund Posten havde misforstået derhen, at initiativgruppen gik efter at vælte
afdelingsbestyrelsen. Erik oplyste, at misforståelsen er blevet korrigeret på AP's hjemmeside.
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7) Debat om pkt. 6 ( - inkl. de to andre forslag til beboe:rmødeudfalelseir).
Indledningsvist gav dirigenterne ordet til stillerne af de to andre forslag:
Ebbe Rand Jørgensen sagde bl.a., at hensigten med forslaget var, at beboermødet tydeligt gav
udtryk for dets opbakning til Galgebakkens afdelingsbestyrelse inklusiv dets formand. Endvidere
var det en opfordring til Galgebakkens beboere om at engagere sig aktivt i beboerdemokratiet ved at
møde op til beboermøderne og her deltage i debatten og i beslutningerne. Urafstemninger er også en
del af beboerdemokratiet, men kun som en sidste udvej.
Lars Messell ville med sit forslag fortælle Regeringen, at den er med til at gøre beboerne i det
almene byggeri fattigere.

(

Inden den åbne debat gav dirigenterne ordet til formanden for V As bestyrelse Vinie Hansen og til
Biba Schwoon, som både er medlem af V As bestyrelse og af Galgebakkens afdelingsbestyrelse.
Vinie begrundede V A bestyrelsens beslutning om ikke at følge urafstemningens resultat med, at
Galgebakkens budget (ligesom de øvrige afdelingers budgetter) ikke kun er afdelingernes ansvar,
det er også V A bestyrelsens ansvar. Hvis V As bestyrelse blot havde fulgt urafstemningsresultatet
med henvisning til, at det var, hvad Galgebakken havde besluttet, så ville bestyrelsen have
forflygtiget sit ansvar, fordi bestyrelsen mener, at Galgebakkens henlæggelser er utilstrækkelige, og
at det derfor ikke er ansvarligt at reducere huslejestigningen i et budgetforslag ved at mindske
henlæggelserne.
Biba tilsluttede sig Vinies begrundelse for VA bestyrelsens fælles beslutning og tilføjede, at hun
også langt tilbage i tiden som beboer på Galgebakken - mange år før at hun blev valgt ind i V As
bestyrelse - havde den holdning, at det var uansvarligt at holde huslejen nede ved at undlade at
henlægge tilstrækkelige midler til den fremtidige vedligeholdelse. Men det var det, som dengang
blev gjort på Galgebakken og også andre bebyggelser, og det er derfor, at der i dag mangler penge
til renoveringer. Selv om det ikke havde været rart at være med til i V As bestyrelse at gå imod en
urafstemningsbeslutning på Galgebakken, så ville Biba ikke undlade at deltage i beslutningen her,
fordi hun var overbevist om, at dette var den ansvarlige beslutning.
Efter en lille times tid med åben debat konkluderede dirigenterne, at der nu havde været en grundig
debat med mange indlæg både for og imod forslagene, så når talerlisten var afsluttet, ville der blive
holdt pause.
Efter pausen meddelte Jens Ellesøe Olsen, at afdelingsbestyrelsen havde mødtes i pausen, og at
afdelingsbestyrelsen på baggrund af debatten ikke havde fundet anledning til at trække sig og
udskrive nyvalg til afdelingsbestyrelsen.

- Afstemning om de tre forslag til udtalelser inkl. ændringsforslag til disse:
Dirigenterne gentog og tydeliggjorde, at eftersom ingen af de tre forslag var at betragte som
ændringsforslag, ville de bringe de tre forslag til afstemning uafhængigt af hinanden. Dette blev
accepteret af forslagsstillerne.
Udtalelse I:
Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen opfordrede til, at afsnittet:" /fagforeninger og politiske
partier ville det være helt uhørt at ignorere resultatet af en urafstemning, og det er på høje tid, at
også VA begynder at overholde almindelige demokratiske principper. " udgik, fordi han ikke mente,
at der var nogen rimelighed i kritisere V As bestyrelse på en måde, der kan forstås som om, at V A
bestyrelsen generelt/aldrig overholder almindelige demokratiske principper. Erik Holstein fra
forslagsstillerne var indforstået med, at dette afsnit udgik af forslaget til udtalelse, hvorved
opfordringen fra Jens ikke kom til afstemning som et ændringsforslag.
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Herefter blev udtalelse I sat til afstemning. Der var 42 stemmer for den ændrede udtalelse, 111
stemmer imod og 2 som ikke stemte, så udtalelsen var forkastet.

Udtalelse Il:
Her stillede Christian Haxthausen som ændringsforslag, at formuleringen: "Hele situationen
afspejler det faktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig grad bakker op om
beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige informationer gives og
diskussioner finder sted Det skal og bør være sådan, at vigtige beslutninger træffes i umiddelbar
forlængelse af diskussionen på beboermøderne. " bl.a. med den begrundelse, at formuleringen var
tendentiøs. Lene Rygaard Jessen fra forslagsstillerne sagde som kommentar hertil, at de ville
fastholde afsnittet, fordi de mente at det var vigtigt, at folk kommer til beboermøderne og at
beslutningerne ikke flyttes over til computerstyrede urafstemninger.
Benny Klausen foreslog, at også de øvrige afsnit i udtalelsen blev strøget, bortset fra det sidste:
" Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil arbejde for at
Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyre/se og på at styrke beboerdemokratiet. "
Der var 4 stemmer for Benny Klausens forslag om at stryge alle afsnit undtagen det sidste, men et
overvældende flertal imod.
Der var 58 stemmer for Christian Haxthausens forslag om at stryge afsnittet og 53 stemmer imod.
Ved afstemningen om det ændrede forslag var der 95 stemmer for, 46 imod og 19, som hverken
stemte for eller imod, så det ændrede forslag var vedtaget.
Udtalelse ID:
Der var kun 2 stemmer imod forslaget og overvældende flertal for.

9) Eventuelt.
Da punkt 8 om valg af afdelingsbestyrelse var trukket fra dagsordenen af afdelingsbestyrelsen gik
dirigenterne over til pkt. 9. Evt.
Der var intet til referat under eventuelt.
Dirigenterne kunne afslutte mødet lidt før kl. 22.

" februar 2010
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Udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde et 250 januar 201(t
Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:

Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig
beklager vi at VA's bestyrelse har skønnet det nødvendigt at underkende
urafstemningsresultatet om huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september
2009 lige akkurat var nok stemmer til at kræve det. Urafstemningen vedtog et
budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at VA ikke respekterer beboernes afgørelse.
Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil
arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet.
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Udtalelse på beboermødet den 25a januar 2010
Fra Galgebakken til landets regering
Vi beder jer i regeringen beslutte at give Galgebakken og de øvrige almene byggerier
i Danmark adgang til mindre rentetung fmansiering. Det vil gøre det muligt for os
lejere at spare op til almindelig renovering af boligerne uden at få ubærlige huslejestigninger.

_,,difigent1 /

(~~
Ida Simonsen

dirigent

~~~~·---

referent

,, (r;

y.r

I V ,1 li I (if t >' lKt.··'?f
V vin V,)'(,Vv,~'

Erik Hansen

/-

l

.

Begrundelse:
(forslagsstillerens begrundelse for det stillede forslag)

Den nuværende fmansiering betyder, at Galgebakkens beboere her i 2010 får en huslejestigning som er højere end stigningen i forbrugerpristallet. Konkret i kroner og
ører drejer huslejestigningen her i 2010 sig blot om et beløb som svarer til 3 pakker
cigaretter om måneden, men i hverdagen for de af vores beboere som er på overførselsindkomster drejer det sig om salt til ægget. Også i familier med kun en lønindtægt
betyder huslejestigningerne som følge af den nuværende rentetunge finansiering fattigdom - der er ikke råd til lommepenge til børnene, penge til køb af ny støvsuger og
andre varige forbrugsgoder, ...
Galgebakken har på nuværende tidspunkt en ansøgning liggende hos Landsbyggefonden om bevilling af rentelet fmansiering til ekstraordinære renoveringer, men
denne ansøgning vedrører ikke de almindelige renoveringsudgifter, og bevillingen
lader i øvrigt vente på sig. En imødekommelse af denne ansøgning vil derfor ikke
afhjælpe vores problem.
Det er meningsløst at vi som lejere i alment byggeri holder årlige beboermøder, hvor
vi tager beslutning om næste års budget med tilhørende bærbare huslejestigning,
hvorefter selskabsbestyrelse og kommune underkender vores beslutning, fordi der
efter gældende regler for den slags budgetter er afsat for lidt til almindelige vedligeholdelser.

(

Giv os beboerdemokratiet tilbage - eller giv plads til en regering som kan se vores
problemer og er villig til at gøre noget ved dem.
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Galgebakke Posten (E-mail)
Lars Messell (E-mail); Jytte Jørgensen (E-mail)
Indlæg om referatet til GB Posten

Hej GB Post:
Jeg når alligevel ikke, at få beboermødereferatet færdigt til den GB Post som I laver på søndag
aften.
I stedet vil jeg meget gerne have den vedhæfte ½-sides info med ind i bladet ( den ligger også i
jeres ind-bakke på kontoret).
Jeg regner med at ha referatet færdigt mandag aften. Jeg vil så enten selv kopiere det på
kopimaskinen eller kontakte Niels Wilken og høre om han kan nå at trykke det. I alle tilfælde
kommer referatet ( inkl. beboermødeudtalelserne) ud sammen med GB Posten som en slags 2.
sektion. Jeg aftaler med Henrik vedr. uddeling.
mvh og god søndag aften fra Sten

•

ni GBP 345 febr.
2010.doc

PS:
Kopimaskinen kommer nogen gange med nogle meget høje lyde nærmest som om, at den er ved
at bryde sammen, men det skal I ta jer af. Det holder op af sig selv efter et stykke tid. Af og til (og
muligvis i sammenhæng med lydene) vil maskinen ikke kopiere, fordi den påstår, at den mangler
papir, selv om det ikke passer. Problemløsningen består i at trække papirskuffen med papiret i
halvvejs ud, og så skubbe papirskuffen ind igen med en fast og bestemt hånd. Så virker
maskinen igen - indtil næste gang.
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dagsorden end flertallet på Galgebakken og at VAs bestyrelsen ikke ville afgive sin
magt til at fastsætte af huslejen.
Erik Holstein ligeledes fra initiativgruppen supplerede bl.a. med at pointere, at
deres hensigt med at få indkaldt til beboermødet ikke var at udtrykke mistillid til
eller vælte Galgebakkens afdelingsbestyrelse, heller ikke afdelingsbestyrelsens
formand Biba Schwoon. Han gjorde opmærksom på, at det var Galgebakkens
afdelingsbestyrelse, som havde sat nyvalg til afdelingsbestyrelsen på dagsordenen
(Pkt. 8), og at det var dette punkt på dagsordenen, som Albertslund Posten havde
misforstået derhen, at initiativgruppen gik efter at vælte afdelingsbestyrelsen. Erik
oplyste, at misforståelsen er blevet korrigeret på AP's hjemmeside.

7) Debat om pkt. 6 (- inkl. de to andre forslag til beboermødeudtalelser)
Indledningsvist gav dirigenterne ordet til stillerne af de to andre forslag:
Ebbe Rand Jørgensen sagde bl.a., at hensigten med forslaget var, at beboermødet
tydeligt gav udtryk for dets opbakning til Galgebakkens afdelingsbestyrelse inklusiv
dets formand. Endvidere var det en opfordring til Galgebakkens beboere om at
engagere sig aktivt i beboerdemokratiet ved at møde op til beboermøderne og her
deltage i debatten og i beslutningerne. Urafstemninger er også en del af
beboerdemokratiet, men kun som en sidste udvej.
Lars Messell ville med sit forslag fortælle Regeringen, at den er med til at gøre
beboerne i det almene byggeri fattigere.
Inden den åbne debat gav dirigenterne ordet til formanden for VAs bestyrelse Vinie
Hansen og til Biba Schwoon, som både er medlem af VAs bestyrelse og af
Galgebakkens afdelingsbestyrelse.
Vinie begrundede VA bestyrelsens beslutning om ikke at følge urafstemningens
resultat med, at Galgebakkens budget (ligesom de øvrige afdelingers budgetter) ikke
kun er afdelingernes ansvar, det er også VA bestyrelsens ansvar. Hvis VAs
bestyrelse blot havde fulgt urafstemningsresultatet med henvisning til, at det var,
hvad Galgebakken havde besluttet, så ville bestyrelsen have forflygtiget sit ansvar,
fordi bestyrelsen mener, at Galgebakkens henlæggelser er utilstrækkelige, og at det
derfor ikke er ansvarligt at reducere huslejestigningen i et budgetforslag ved at
mindske henlæggelserne.
Biba tilsluttede sig Vinies begrundelse for VA bestyrelsens fælles beslutning og
tilføjede, at hun .9gså langt tilbage i tiden som beboer på Galgebakken - mange år
før at hun blev-::valgt ind i V As bestyrelse - havde den holdning, at det var
uansvarligt at.holde huslejen nede ved at undlade at henlægge tilstrækkelige midler
til den fremtidige vedligeholdelse. Men det var det, som dengang blev gjort på
Galgebakken og også andre bebyggelser, og det er derfor, at der i dag mangler penge
til renoveringer. Selv om det ikke havde været rart at være med til i VAs bestyrelse
at gå imod en urafstemningsbeslutning på Galgebakken, så ville Biba ikke undlade
at deltage i beslutningen her, fordi hun var overbevist om, at dette var den ansvarlige
beslutning.
Tillæg til Galgebakke Posten nr. 345, februar 2010
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Efter en lille times tid med åben debat konkluderede dirigenterne, at der nu havde
været en grundig debat med mange indlæg både for og imod forslagene, så når
talerlisten var afsluttet, ville der blive holdt pause.
Efter pausen meddelte Jens Ellesøe Olsen, at afdelingsbestyrelsen havde mødtes i
pausen, og at afdelingsbestyrelsen på baggrund af debatten ikke havde fundet
anledning til at trække sig og udskrive nyvalg til afdelingsbestyrelsen.
- Afstemning om de tre forslag til udtalelser inkl. ændringsforslag til disse:
Dirigenterne gentog og tydeliggjorde, at eftersom ingen af de tre forslag var at
betragte som ændringsforslag, ville de bringe de tre forslag til afstemning
uafhængigt af hinanden. Dette blev accepteret af forslagsstillerne.
Udtalelse I:
Jens Ellesøe Olsen fra afdelingsbestyrelsen opfordrede til, at afsnittet: " /
fagforeninger og politiske partier ville det være helt uhørt at ignorere resultatet af
en urafstemning, og det er på høje tid, at også VA begynder at overholde
almindelige demokratiske principper. " udgik, fordi han ikke mente, at der var nogen
rimelighed i kritisere VAs bestyrelse på en måde, der kan forstås som om, at VA
bestyrelsen generelt/aldrig overholder almindelige demokratiske principper. Erik
Holstein fra forslagsstillerne var indforstået med, at dette afsnit udgik af forslaget til
udtalelse, hvorved opfordringen fra Jens ikke kom til afstemning som et
ændringsforslag.

Herefter blev udtalelse I sat til afstemning. Der var 42 stemmer for den ændrede
udtalelse, 111 stemmer imod og 2 som ikke stemte, så udtalelsen var forkastet.
Udtalelse II:
Her stillede Christian Haxthausen som ændringsforslag, at formuleringen:" Hele
situationen afspejler det faktum, at beboerne i Galgebakken ikke i tilstrækkelig grad
bakker op om beboerdemokratiet ved at komme til beboermøderne, hvor vigtige
informationer gives og diskussioner finder sted. Det skal og bør være sådan, at
vigtige beslutninger træffes i umiddelbar forlængelse af diskussionen på
beboermøderne. " bl.a. med den begrundelse, at formuleringen var tendentiøs. Lene
Rygaard Jessen fra forslagsstillerne sagde som kommentar hertil, at de ville
fastholde afsnittet, fordi de mente at det var vigtigt, at folk kommer til
beboermøderne og at beslutningerne ikke flyttes over til computerstyrede
urafstemninger.
Benny Klausen foreslog, at også de øvrige afsnit i udtalelsen blev strøget, bortset
fra det sidste:
" Vi mener det er vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og
vil arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet. "
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Side 3 af4

Der var 4 stemmer for Benny Klausens forslag om at stryge al snit undtagen
det sidste, men et overvældende flertal imod.
Der var 58 stemmer for Christian Haxthausens forslag om at stryge afsnittet og 53
stemmer imod.
Ved afstemningen om det ændrede forslag var der 95 stemmer for, 46 imod og 19,
som hverken stemte for eller imod, så det ændrede forslag var vedtaget.
Udtalelse III:
Der var kun 2 stemmer imod forslaget og overvældende flertal for.
9) Eventuelt.
Da punkt 8 om valg af afdelingsbestyrelse var trukket fra dagsordenen af
afdelingsbestyrelsen gik dirigenterne over til pkt. 9. Evt.

Der var intet til referat under eventuelt.
Dirigenterne kunne afslutte mødet lidt før kl. 22.
2.februar 2010
Dirigent:
Ida Simonsen

Dirigent:
Claes So/borg Pedersen

Referent:
Sten Erik Hansen

Udtalelse fra Galgebakkens Beboermøde d. 25. januar 2010.
Beboere forsamlet til beboermøde i Galgebakkens beboerhus udtaler følgende:

Vi har stor tillid til GAB, og opfordrer derfor denne til at blive siddende. Samtidig
beklager vi at VA's bestyrelse har skønnet det nødvendigt at underkende
urafstemningsresultatet om huslejestigninger.
Urafstemningen blev gennemført idet der på budgetbeboermødet d. 21. september
2009 lige akkurat var nok stemmer til at kræve det. Urafstemningen vedtog et
budgetforslag som var blevet nedstemt på budgetbeboermødet.
Uanset hvad man mener om urafstemningen og resultatet af denne, er det uheldigt for
beboerdemokratiet, at VA ikke respekterer beboernes afgørelse.
Vi mener det ei-- vigtigt at bevare Galgebakken som almennyttigt boligbyggeri og vil
arbejde for at Galgebakken fortsat har en afdelingsbestyrelse og på at styrke
beboerdemokratiet.
Dirigent:
Ida Simonsen

Dirigent:
Claes So/borg Pedersen
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Referat fra

Ekstraordinært beboermøde på Galgebakken
Mandag den 25. januar 2010
Mødet var indkaldt af Galgebakkens Afdelingsbestyrelse som følge af krav fra 10%
af Galgebakkens husstande, der ønskede et beboermøde om VAs handlemåde og
konsekvenserne for beboerdemokratiet, efter at VAs bestyrelse havde besluttet ikke
at følge resultatet af urafstemningen om Galgebakkens budget for 20 l 0. En uge
inden mødet blev der husstandsomdelt et forslag til beboermødeudtalelse fra den
beboergruppe, som havde taget initiativ til underskriftsindsamlingen. Til mødet
forelå også to andre forslag til beboermødeudtalelser. (De tre forslag til udtalelser
med de ændringer indføjet, som blev foretaget på beboermødet, er med som bilag til
referatet. )
Der blev udleveret 168 stemmesedler, hvilket (v. 700 husstande = l 00%) svarer til,
at 12% af Galgebakkens husstande var repræsenteret. Endvidere deltog VAs
formand Vinie Hansen og de øvrige medlemmer af VAs bestyrelse, BO VESTs
direktør Danny Andersen og journalist ved BL's Blad Boligen Jørn Nyvang.
1) Dirigent: Ida Simonsen og meddirigent Claes Solborg Pedersen.
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær)
3) Stemmeudvalg: Hanne Henriques, Britta Sunesen, Lis Christensen og Rene Lesin.
4 a) Forretningsorden: Den vanlige forretningsorden blev vedtaget.
4 b) Dagsorden: Vedr. de to nyeste forslag til beboermødeudtalelser, så foreslog
dirigenterne, at disse blev fremlagt under debatpunktet (pkt. 7). Herefter blev
dagsordenen godkendt.
5) Referatet fra budgetbeboermødet 21. sept. 2009: Der var ingen bemærkninger
til referatet.

6) VA's tilsidesættelse af resultatet af urafstemningen om budgettet og
konsekvenserne for beboerdemokratiet på Gagebakken.
- Oplæg ved initiativtagerne til indkaldelse af ekstraordinært beboermøde:
Søren Vinzent fremlagde initiativgruppens forslag til udtalelse. Dette gjorde han
bl.a. ved at fremvise et overheadprint på projektoren af en side om beboerdemokrati,
som han havde hentet fra BO-VESTs hjemmeside (www.bo-vest.dk). Søren mente,
at VA bestyrelsens tilsidesættelse af urafstemningsresultatet var i modstrid med,
hvad der blev udtrykt på denne hjemmeside. Han hæftede sig bl.a. ved
målsætningspunktet:" • at skabe mulighed for, at alle beboere kan deltage aktivt i
beboerdemokratiet", som Galgebakken havde levet op til ved at gennemføre en
urafstemning. Søren kunne kun se VA bestyrelsens tilsidesættelse af
urafstemningsresultatet som et udtryk for, at VAs bestyrelse havde en anden
Tillæg til Galgebakke Posten nr. 345, februar 2010
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

. Indkaldelse til:

Ekstraordinært beboermøde om:

TV-kanaler og Galgebakkens bolignet
mandag den 22. marts 2010 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 ekstraordinært beboermøde 25. j anullf 2010
(se tillægget til GB Posten 345, februar 2010)

6) Oplæg om VIASAT og valg af "frie kanaler"
- og alternativt tilbud fra Y ouSee

7) Kort orientering om renovering af Galgebakkens bolignet
iflg. tilbud fra ComX (til beslutning på beboermødet 19. april)
8) Beslutning om:
a) Ja/nej til VIASAT, leveret af ComX
b) Hvis ja til VIASAT, beslutning om valg af "frie kanaler"
. c) Hvis nej til VIASAT leveret af ComX:
- enten TV leveret afComX uden VIASAT-kanaler
- eller TV leveret afYouSee, hvor VIASAT er en del af udbuddet
9) Fortsat orientering om renovering af Galebakkens bolignet
med mulighed for at stille spørgsmål
10) Eventuelt
Materiale til beboermødet 22. marts busstandsomdeles en uge inden mødet.

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmedlemmer.
( Møde-indkaldelsen er husstandsomdelt mandag d. 8. marts)

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2

2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

_Materiale til:

Ekstraordinært beboermøde om:

TV-kanaler og Galgebakkens bolignet
mandag den 22. marts 2010 kl. 1930
i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg afstemmeudvalg.
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden.
5) Referatet fra ekstraordinært beboermøde 25. januar 2010
(se tillægget til GB Posten 345, februar 2010)

6) Oplæg om VIASAT og valg af "frie kanaler"
- og alternativt tilbud fra YouSee
7) Kort orientering om renovering af Galgebakkens bolignet
iflg. tilbud fra ComX (til beslutning på beboermødet 19. april)

8) Beslutning om:
a) Ja/nej til VIASAT, leveret af ComX
b) Hvis ja til VIASAT, beslutning om valg af "frie kanaler"
c) Hvis nej til VIASAT leveret af ComX:
- enten TV leveret af ComX uden VIASAT-kanaler
- eller TV leveret af YouSee, hvor VIASAT er en del af udbuddet
9) Fortsat orientering om renovering af Galgebakkens bolignet
med mulighed for at stille spørgsmål
10) Eventuelt
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand/år udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmed/emmer.

Materiale til beboermøde 22. marts 2010 om TV-kanaler og Galgebakkens bolignet

Side 1 af 4

Forskel på ComX og Y ouSee:
ComX leverer VIASAT efter særaftale til pris kr. 100 (se ovenfor).
Pakkeoversigter som dem, der nu leveres.
Kanaler, som ComX leverer både analogt og digitalt, leveres kun digitalt, fra Y ouSee:
DR Update, TV4/svensk, NRKl/norsk, NDR/tysk, RTL/tysk, TV5 Monde, Canal 9,
Eurosport 2
ComX leverer flg. kanaler, der ikke leveres afYouSee:
Discovery World, Discovery Science, Trave!+ Living, Pixel TV, Showtime (filmkanal),
Eurosport 2.
Ud over TV3, TV3+ og TV3 PULS leveres øvrige VIASAT-kanaler ikke afYouSee.
YouSee leverer Canal 4, Canal 5, Canal 6, DK4, TV2 Sport og National Geographic som
en del af pakkerne.
Beboernes valg af pakke på Galgebakken:
Ca. Basis 90, Fri Modul 100, Ultimativ 430, i alt ca. 620

Til pkt. 8
Afstemningstemaer :
1.
2.

VIASAT-aftalen som underskrevet og leveret af ComX
bevares (skal opsiges inden udgangen af april)
ja/nej
Hvis ja til VIASAT fra ComX:
Beslutning om valg af "frie kanaler", i alt plads til 4 betalingskanaler:
Max betaling som nu kr. 44 (- kr. SO)
ja/nej
(et nej betyder mulig højere betaling)

Kanalpriseksempler:
Cana I 4 (har vi nu)
kr. 9,95
Cana I 5 (har vi nu)
kr. 14,95
DK4 (har vi nu)
kr. 9,95
Nuværende betaling med div. tillæg= kr. 44
Canal 6
kr. 6,95
lV2 Sport
kr. 28,43
The Voice
kr. 2, 75
Sky News
kr. 2,25
Som nu kr. 44 + Canal 6 = kr. 50,95 (+ tillæg Canal 6)
Som nu kr. 44 + lV2 Sport= kr. 28,43 (+ tillæg lV2 Sport)
Forslag om andre kombinationer inden for det vedtagne max-beløb kan fremsættes på
mødet. Der stemmes ja/nej til de evt. foreslåede kombinationer.
Forslagene skal fremlægges skriftligt på overhead på mødet.
3.

Hvis nej til VIASAT leveret af ComX vælges:
TV leveret af ComX uden VIASAT-kanaler
TV leveret af YouSee (se ovenfor}

Materiale til beboermøde 22. marts 2010 om TV-kanaler og Galgebakkens bolignet

ja/nej
ja/nej
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Sendt:

Til:
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Galgebakkens Beboernævn [galgebakken@mai I. dk]
22. marts 2010 11 :46
Dorte Brink (E-mail); Kaj Agnershøj (E-mail); Annette Schrøder (E-mail); Biba Schwoon
(E-mail); Birthe Y. Nielsen (E-mail); Henrik Nordfalk (E-mail); Jens Ellesøe Olsen (Email); Jytte Jørgensen (E-mail); Jytte Overgaard (E-mail); Ken Møller (E-mail); Mike
Hjorth Andersen (E-mail); Niels Keller (E-mail); 'Nævnskontoret (E-mail)'; Steen
Søndergaard (E-mail)
Kopi af overheads til i aften

Til GAB-medlemmerne, Dirigenter og Kaj:
Vedhæftet plast-overheads'ene til beboermødet i aften, som jeg har klippet ud af det
husstandsomdelte beboermøde-materiale:
1. Dagsordenen
2. Til pkt. 6: Gennemgangen af de to Tv-tilbud fra hhv. ComX og Viasat og forskellen på
tilbudene. lavet som tre overheadsider.
'3. Til pkt. 8: Afstemningstemaerne. lavet på en overheadside, men med større skrift.
mvh Sten

~
Overheads til
.BM 22.03.2010 ..
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2

2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Materiale til:

Ekstraordinært beboermøde om:

TV-kanaler og Galgebakkens bolignet
mandag den 22. marts 2010 kl. 1930
i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg afstemmeudvalg.
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden.
5) Referatet fra ekstraordinært beboermøde 25. januar 2010
(se tillægget til GB Posten 345, februar 2010)

6) Oplæg om VIASAT og valg af "frie kanaler"
- og alternativt tilbud fra Y ouSee
7) Kort orientering om renovering af Galgebakkens bolignet
iflg. tilbud fra ComX (til beslutning på beboermødet 19. april)
8) Beslutning om:
a) Ja/nej til VIASAT, leveret af ComX
b) Hvis ja til VIASAT, beslutning om valg af "frie kanaler"
c) Hvis nej til VIASAT leveret af ComX:
- enten TV leveret af ComX uden VIASAT-kanaler
- eller TV leveret afYouSee, hvor VIASAT er en del af udbuddet
9) Fortsat orientering om renovering af Galgebakkens bolignet
med mulighed for at stille spørgsmål
10) Eventuelt

(Fra: Materiale til beboennøde 22. marts 2010 om TV-kanaler og Galgebakkens bolignet s. 2)

Til pkt. 6: Oplæg om VIASAT og valg af "frie kanaler" - og alternativt tilbud fra YouSee
Som det er fremgået af tidligere informationsskrivelse har Galgebakken underskrevet
aftale med VIASAT - med mulighed for at opsige aftalen inden udgangen af april måned.
VIASAT-kanaleme leveres fra ComX i både analog og digital kvalitet (via DVB-T) og
koster kr. 100.
De 9 kanaler er: TV3, TV3+, TV3 PULS, VIASAT Explorer, - Nature, - Crime, - History,
- Xtra samt TV3 HD.
De såkaldt "frie kanaler" er for øjeblikket tve/spansk (kr. 0,00 i Basis-pakken), Canal 4
(kr. 9,95 i Fri Modul-pakken), Canal 5, (kr. 14,95 i Ultimativ-pakken) og DK4 (kr. 9,95 i
Ultimativ-pakken), dvs. i alt 3 betalingskanaler. Der er plads til endnu en.
Galgebakken har tidligere haft Canal 6, men den udgik, da den blev betalingskanal
(kr.6,95 i Ultimativ-pakken).
Ved tidligere afstemninger har nogle beboere vist interesse for især TV2 Sport, der dog
blev fravalgt p.g.a. prisen kr. 28,43 (i Ultimativ-pakken).
Priserne er excl. Moms.
ComX-pakkepriserne er fra 1.2.2010: (opkræves fra 1.3.10 fuldt af ComX)

(
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Fri Modul (Basis+ VIASAT kr. 100, +"friekanaler" kr. 44)
Ultimativ (kr. 215 + VIASAT kr. 100 +"friekanaler" kr. 44)

kr. 193,kr. 359,-

( Fra : Materiale til beboermøde 22. ma1is 2010 om TV-kanaler og Galgebakkens bo lignet s. 2)

Til pkt. 6: Alternativt tilbud fra YouSee på levering af TV:
Levering af kabel-TV på Galgebakkens Coax-kabler.
Etablering: Visse forsyningspunkter flyttes til ny placering i krybekældrene inden
rørføringen. Pris for ombygning og etablering af signal til Galgebakken kr. 0,00.
Opsigelse: 9 måneders skriftligt varsel til udløb af en betalingsperiode, dog tidligst efter
24 måneder efter påbegyndt betaling. Tilhørende serviceaftale.
Kræver ikke VIASAT-særaftale.
Y ouSee pakkepriser:
Grundpakke
kr. 89,14 (Canal 4, DK4 og TV3 placeret i denne pakke
+ div. digitale)
Mellempakke
kr. 201,87 (Grundpakke+ TV2 News, Canal 6, TV3+, Charlie,
Zulu, Canal 5 + digitalt Canal 9 og 5 HD)
Fuld pakke
kr. 299,86 (som ovenfor+ CNN, vhr, Cartoon Network,
Disney XD, MTV, Discovery, The Voice, TV2 Film, BBC
World News, BBC Entertainment, TCM, Disney Channel,
TV2 Sport, Eurosport 1, TV3 PULS, Nickelodeon, Animal
Planet, National Geographic, CNBC, TV2 Sport HD, TV2
Film HD
Kanalerne sendes både analogt og digitalt.
De husstande, der har en fladskærm med indbygget DVB-C digital tuner skal ikke
have boks for at se de digitale kanaler, der sendes ukodet (uden kort og kortgebyr).
De husstande, der i dag har et almindeligt billedrørs TV, kan se kabel-TV analogt.
Ønsker de adgang til digitale kanaler kan husstanden leje en digital boks med en
320 MB harddisc, der kan lejes for kr. 89 pr. måned pr. husstand. Giver desuden
Adgang til digitalt tjenester som Start forfra, Cinema, TV arkiv og programguide.

( F'ra : Materiale til beboermøde 22. marts 2010 om TV-kanaler og Galgebakkens bo lignet s. 3 )

Til pkt. 6: Forskel på ComX og YouSee:
ComX leverer VIASAT efter særaftale til pris kr. 100 (se ovenfor).
Pakkeoversigter som dem, der nu leveres.
Kanaler, som ComX leverer både analogt og digitalt, leveres kun digitalt, fra YouSee:
DR Update, TV4/svensk, NRKl/norsk, NDR/tysk, RTL/tysk, TVS Monde, Canal 9,
Eurosport 2
ComX leverer flg. kanaler, der ikke leveres af YouSee:
Discovery World, Discovery Science, Travel + Living, Pixel TV, Showtime (filmkanal),
Eurosport 2.
Ud over TV3, TV3+ og TV3 PULS leveres øvrige VIASAT-kanaler ikke afYouSee.
YouSee leverer Canal 4, Canal 5, Canal 6, DK4, TV2 Sport og National Geographic som
en del af pakkerne.

Beboernes valg af pakke på Galgebakken:
Ca. Basis 90, Fri Modul 100, Ultimativ 430, i alt ca. 620

(

( Fra : Materiale til

22. marts 2010 om TV-kanaler og Galgebakkens bolignet s. 3)

Til pkt. 8. Afstemningstemaer :
1. VIASAT-aftalen som underskrevet og leveret af ComX
bevares (skal opsiges inden udgangen af april)

ja/nej

2. Hvis ja til VIASAT fra ComX:
Beslutning om valg af "frie kanaler", i alt plads til 4 betalingskanaler:
Max betaling som nu kr. 44 (- kr. 50)
ja/nej
(et nej betyder mulig højere betaling)
Kanalpriseksempler:
Cana I 4 (har vi nu)
kr. 9,95
Cana I 5 (har vi nu)
kr. 14,95
DK4 (har vi nu)
kr. 9,95
Nuværende betaling med div. tillæg= kr. 44
Canal 6
kr. 6,95
TV2 Sport
kr. 28,43
The Voice
kr. 2, 75
Sky News
kr. 2,25
Som nu kr. 44 + Canal 6
= kr. 50,95 (+ tillæg Canal 6)
Som nu kr. 44 + TV2 Sport= kr. 28,43 (+ tillæg TV2 Sport)
Forslag om andre kombinationer inden for det vedtagne max-beløb kan fremsættes på
mødet. Der stemmes ja/nej til de evt. foreslåede kombinationer.
Forslagene skal fremlægges skriftligt på overhead på mødet.

3. Hvis nej til VIASAT leveret af ComX vælges:
- TV leveret af ComX uden VIASAT-kanaler
- TV leveret af VouSee (se ovenfor)

ja/nej
ja/nej

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Materiale til:

Ekstraordinært beboermøde om:

Renovering Galgebakkens bolignet
mandag den 19. april 2010 kl. 1930
i Beboerhuset
Se næste side

Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg afstemmeudvalg.
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden.

5) Fremlæggeise af planen for renovering af Galgebakkens bolignet
6) Økonomien i forslaget
7) Beslutning om renovering af Galgebakkens bolignet
8) Eventuelt

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udle.veret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmedlemmer.
( husstandsomdelt d 12. april)

Materiale til beboermøde om Galgebakkens bolignet 19. april 2010

Side 1 a/2

TELEFONHISTORIEN
Emaiil-korrespondance om vor telefoninstallation,
som Comx har i sinde at slå ihjel og rende med stumperne !
SV: Galgebakken
lørdag 10. april 2010 21.01
Fra:
"Biba Schwoon" <bibaschwoon@comxnet.dk>
Til:
"'Kaj Agnershøj"' <kaa@bo-vest.dk>, "'Henrik Nordfalk"' <henriknordfalk@yahoo.dk>, "'Steen
Søndergaard"' <sts@ucc.dk>, '"Niels Keller"' <keller.niels@gmail.com>, '"Afd.bestyrelsen
Galgebakken ... mere
'"Annette Schrøder"' <aasch@sol.dk>, '"Birthe Y. Nielsen"' <birtyn@ofir.dk>, '"Jens Ellesøe Olsenl"'
<jens.ellesoe@comxnet.dk>, '"Jytte Jørgensen"' <jytjor@comxnet.dk> ... mere

Hej alle.
Det er jo Carl Bro, der har bedt ComX om at komme med nedenstående tilbud, så
det ville være muligt at svare på spørgsmål på beboermødet. Men - jeg forstår ikke
bemærkningen fra Carl Bro om, at det er en billigere løsning end den, vi har valgt netop af økonomiske grunde. Det har været det samlede beløb, vi har arbejdet på at
få bragt ned (gennem de såkaldte metode 1, 2 og 3-løsninger). Ud fra den
betragtning, at beboerne ville synes, det var vigtigt ikke at skulle af med et større
beløb her så relativt kort tid efter anlæg af bolignet - med relation til
huslejediskussionen som helhed. Øvrig diskussion har gået på, at folk iøvrigt er i
gang med at fravælge fastnettelefon til fordel for mobiltelefon eller/ og andre
løsninger. Den enkelte husstand skulle så kunne vælge at tilkøbe en boks - der
yderligere kunne gi' adgang til IPTV.
Hilsen -Biba
-----Oprindelig meddelelse----Fra: Kaj Agnershøj [mailto:kaa@bo-vest.dk]
Sendt: 10. april 2010 18:10
Til: Biba Schwoon, VA best, VA 59; 'Henrik Nordfalk'; 'Steen Søndergaard';
'Niels Keller'; Afd.bestyrelsen Galgebakken, VA 59

Emne: VS: Galgebakken
Til orientering.
Med venlig hilsen
Kaj Agnershøj
Afdelingsleder
Bo-Vest, Boligsamarbejdet på Vestegnen
VA Afd. 59 Galgebakken
Galgebakken Øster 1 - 6
2620 Albertslund
Telefon: 43 64 1 5 70
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Fra: Kjell Lorentzen
(KHL) [mailto:kjell.lorentzen@grontmij-carlbro.dk]
Sendt: 9. april 2010 15:47
Til: Kaj Agnershøj
Cc: Jesper Rasmussen

Emne: FW: Galgebakken
Hej Kaj Agnershøj,
Vedlagt tilbud fra ComX.
Den første del af tilbudet er en præcisering af valget af skabe i forbindelse med det
eksisterende tilbud. Det har ingen betydning for dit afdelingsmøde; men er resultatet
af min diskussion med ComX angående løsningen. Vi anbefaler løsningen. Det er en
forbedring af det eksisterende tilbud.
Anden del omfatter audiocodes løsningen dvs. en erstatning for den nuværende
telefoni, som falder væk. Den koster som angiver kr. 524.300 inklusive moms. Det
er det beløb, som du kan oplyse, hvis der er spørgsmål angående merprisen for at
beholde en kollektiv telefoniløsning.
Vi er ikke enig i Martin Løbers argumentation mod audiocodes, idet udstyret er
sammenligneligt med de switche, der står de samme steder og har klaret sig mange
år. Det er også vores erfaring at beboerne gerne vil udgå at få yderligere bokse op i
hjemmene. Og så er det en billigere løsning end boks løsningen. Vi støtter derfor
løsningen med audiocodes.
Med venlig hilsen / Kind regards
Kjell Lorentzen
Chefkonsulent, Tele & Sikring
Grontmij I Carl Bro
Granskoven 8
2600 Glostrup
Denmark
T (dir) +45 4348 6807
M
+45 2723 6807
E kjell.lorentzen@grontmij-carlbro.dk
W www.grontmij-carlbro.dk<http://www.grontmij-carlbro.dk/>

From: Martin Løbel [mailto:mal@comx.dk]
Sent: 8. april 2010 10:36
To: Kjell Lorentzen (KHL)
Cc: Allan K. Thomsen
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Subject: Galgebakken
Hej Kjell,
Som aftalt på vores møde den 26. marts fremsendes svar angående antenneskabe
og audicode-løsning:
Antenneskabe: Som et resultat af YouSee's ide med at opdele data og antennegrej i
2 separate skabe, har vi valgt den løsning som del af vores tilbud af feb 2010 (på
kr. 985.500). Jeg har vedhæftet et billede af de valgte antenneskabe og skabene til
data. Opdelingen vil dels give bedre mulighed for servicering og også mere luft i
skabene da der jo opsættes flere swithes end der er installeret i dag.
Audiocode løsning:
Man kan udskifte PBX'en med en audiocode-løsning som giver alle beboere mulighed
for fastnettelefoni. Meromkostningen i forhold til tilbuddet af feb 2010 er estimeret
til:
Audiocodes (installeret mv)
kr 445.000
6 stk UPS 1400 watt (installeret mv) kr. 79.300
Dvs. i alt ekstra kr. 524.300 inkl. moms. Den samlede entreprise vil med audiocodeløsningen blive kr 985.500+524.300 = 1.509.800 kr inkl. moms.
Alternativet til AudiCode-løsningen er at fortage installation af NT-Boks i samtlige
husstande. Det er ComX anbefaling at vælge denne løsning frem for Audiocodebokse, idet at audiocode- løsningen vil betyde endnu mere udstyr i krydsfelterne
som opbevares i dårligt miljø. Det skal dog bemærkes at løsningen med NT-bokse
ikke kan fungere ved strømsvigt idet al switchudstyr ikke har UPS. NT-boks løsningen
vil desuden give beboerne mulighed for IPTV på individuel basis.
NT-boks tilbydes til kr. 995. pr stk inkl. moms. (hvilket ved 750 lejligheder giver
746.250 kr hvis de købes samlet). Ved individuelt køb er det forsendelsesgebyr på
kr 50 pr boks.
Med venlig hilsen / Best Regards
ComX Networks A/S
Martin Løbel
[cid:image001.gif@01CAD7FB.7C1478C0]
ComX Networks A/S
Markedschef
Herstedvang 8
DK-2620 Albertslund
Direkte tlf.: +45 32 87 73 07
Tlf.: +45 70 25 74 74
Mobil: +45 23 96 01 56
Fax: +45 70 25 73 7 4
E-mail: martin.lobel@comx.dk<mailto:martin.lobel@comx.dk>
www.comx.dk<http://www.comx.dk/>
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I Overhead
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Til pkt. 7:

Beslutning om renovering af Galgebakkens bolignet
Afstemningstema:
Beboermødet beslutter at godkende ComX-tilbud om renovering af
Galgebakkens bolignet med optagelse af lån kr. 985.500.

Stemmeafgivelse:
ja eller nej eller stemmer ikke.

Fra:

Materiale til beboermøde om Galgebakkens bolignet 19. april 2010
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Referat fra Beboermøde på Galgebakken 19. april 2010 om:

Renovering af bolignettet
Beboermødet var indkaldt for at træffe beslutning om renovering af
Galgebakkens bolignet. En uge inden mødet blev der husstandsomdelt et
oplæg fra afdelingsbestyrelsen, som beskrev forslaget til renovering,
herunder økonomien.
Til mødet blev der uddelt stemmesedler til 32 husstande, hvilket (v. 700 =
100%) svarer til, at 4,6% af samtlige husstande var repræsenteret på mødet.
Endvidere deltog Martin Løbel fra Com:X, som er det firma, der servicerer
Galgebakkens bolignet og leverer Internet, tv og telefoni til anlægget. ComX
har udarbejdet tilbudet til renov~ring af bolignettet.
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1)
2)
3)
4a)
4b)

Dirigent: Jens Ellesøe Olsen og meddirigent. Jytte Jørgensen
Referent: Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent.
Stemmeudvalg: Kristian Olesen og Søren Vinzent.
Forretningsorden: Godkendt.
Dagsordenen: Christian Haxthausen ønskede, at det blev afklaret om
projektet skulle i udbud, inden at der blev taget stilling til projektet.
Dirigenten henviste ham til at stille dette som et ændringsforslag under
beslutningspunktet, pkt. 7.

5) Fremlæggelse af planen for renovering Galgebakkens
bolignet
Martin Løbel fra ComX fremlagde planen for renovering af Galgebakkens
bolignet, som går ud på rydde op i kabelfQrbindelseme i krybekældrene ved
at opsætte nye, mere overskuelig og sikre skabe til teknikken og at udskifte
noget af dataudstyret, som er forældet. Endvidere skal telefoncentralerne
nedtages, fordi det efterhånden ikke kan lade sig gøre at få reservedele til
telefonanlægget. Det sidste indebærer, at der ikke kommer fastnettelefoni i
Galgebakkens bolignet. Beboere der ønsker fastnettelefon kan i stedet købe
en NT boks hos ComX til 995 kr. eller oprette telefonabonnement f.eks. hos
TDC.

CZl
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Under vejs var der spørgsmål og debat om renoveringsprojektet, bl.a. om
udfasningen af telefonanlægget.

6) Økonomien i forslaget
Forslaget til renovering af Galgebakkens bolignet vil koste 985.500 kr. inkl.
moms. Ved fmansiering som et lån med tilbagebetaling over 10 år vil de
samlede låneomkostninger blive ca. 126.000 kr. pr. år.
·"
Vibeke Ledertoug mente, at lånet hellere burde afvikles over kun 5 år
både for at spare renteudgifter og for at sikre, at lånet er betalt ud inden
teknikken måske bliver forældet.
Christian Haxthausen kritiserede, at det ikke foreslås, at
renoveringsprojektet sendes i udbud, så det sikres, at prisen bliver så
lav som mulig. Hertil svarede bl.a. Biba Schwoon og Jens Ellesøe
Olsen fra afdelingsbestyrelsen, at Galgebakkens IT udvalg under vejs
har overvejet muligheden for at sende projektet i udbud, men var
kommet frem til, at en udbudsrunde ikke ville gøre det billigere,
snarere tvært imod: Erfaringsmæssigt vil det koste 25-30% af
entreprisesummen at få en rådgiver til at lave et udbudsmateriale og
endvidere har BO-VEST og deres rådgiver vurderet projektet og
fundet det fornuftigt både teknisk og økonomisk.

7) Beslutning om renovering af Galgebakkens bolignet
Christian Haxthausen stillede forslag om, at "Forinden der stemmes om
renoveringen indhentes der tilbudfra andre udbydere med henblik på at
opnå størst mulig besparelse = huslejekroner. " Der var 3 stemmer for
Christians forslag og et overvældende flertal imod.
Forslaget om renoveringsprojektet "Beboermødet beslutter at godkende
ComX-tilbud om renovering af Galgebakkens bolignet med optagelse aflån
kr. 985. 000" blev vedtaget med 43 stemmer for og 3 stemmer imod.
Til sidst blev Vibeke Ledertougs forslag om, at "Lånet afvikles over 5 år i
stedet for de foreslåede 10 år" vedtaget med 28 stemme for og 12 stemmer
imod.
29. April 2010
Jens Ellesøe Olsen
Dirigent

Jytte Jørgensen
Med-dirigent

StenHansen
Referent

N
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Referat fra Beboermøde på Galgebakken .,._:J. april 2010 om:

Renovering af bolignettet
Beboermødet var indkaldt for at træffe beslutning om renovering af
Galgebakkens bolignet. En uge inden mødet blev der husstandsomdelt et
oplæg fra afdelingsbestyrelsen, som beskrev forslaget til renovering,
herunder økonomien.
Til mødet blev der uddelt stemmesedler til 32 husstande, hvilket (v. 700 =
100%) svarer til, at 4,6% af samtlige husstande var repræsenteret på mødet.
Endvidere deltog Martin Løbel fra ComX, som er det firma, der servicerer
Galgebakkens bolignet og leverer Internet, tv og telefoni til anlægget. ComX
har udarbejdet tilbudet til renov~ring af bolignettet.

0

l
I
"t:S

~o

i
w
.....

!3

,E.

~
.....
0

-·fs"'

1) Dirigent: Jens Ellesøe Olsen og meddirigent. Jytte Jørgensen
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent.
3) Stemmeudvalg: Kristian Olesen og Søren Vinzent.
4a) Forretningsorden: Godkendt.
4b) Dagsordenen: Christian Haxthausen ønskede, atdet blev afklaret om
projektet skulle i udbud, inden at der blev taget stilling til projektet.
Dirigenten henviste ham til at stille dette som et ændringsforslag under
beslutningspunktet, pkt. 7.

5) Fremlæggelse af planen for renovering Galgebakkens
bolignet
Martin Løbel fra ComX ~mlagde planen for renovering af Galgebakkens
bolignet, som går ud på rydde op i kabelfo_rbindelserne i krybekældrene ved
at opsætte nye, mere overskuelig og sikre skabe til teknikken og at udskifte
noget af dataudstyret, som er forældet. Endvidere skal telefoncentralerne
nedtages, fordi det efterhånden ikke kan lade sig gøre at få reservedele til
telefonanlægget. Det sidste indebærer, at der ikke kommer fastnettelefoni i
Galgebakkens bolignet. Beboere der ønsker fastnettelefon kan i stedet købe
en NT boks hos ComX til 995 kr. eller oprette telefonabonnement f.eks. hos
TDC.
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Under vejs var der spørgsmål og debat om renoveringsprojektet, bl.a. om
udfas'ningen af telefonanlægget.

6) Økonomien i forslaget
Forslaget til renovering af Galgebakkens bolignet vil koste 985.500 kr. inkl.
moms. Ved fmansiering som et lån med tilbagebetaling over 10 år vil de
samlede låneomkostninger blive ca. 126.000 kr. pr. år.
·"
Vibeke Ledertoug mente, at lånet hellere burde afvikles over kun 5 år
både for at spare renteudgifter og for at sikre, at lånet er betalt ud inden
teknikken måske bliver forældet.
Christian Haxthausen kritiserede, at det ikke foreslås, at
renoveringsprojektet sendes i udbud, så det sikres, at prisen bliver så
lav som mulig. Hertil svarede bl.a. Biba Schwoon og Jens Ellesøe
Olsen fra afdelingsbestyrelsen, at Galgebakkens IT udvalg under vejs
har overvejet muligheden for at sende projektet i udbud, men var
kommet frem til, at en udbudsrunde ikke ville gøre det billigere,
snarere tvært imod: Erfaringsmæssigt vil det koste 25-30% af
entreprisesummen at få en rådgiver til at lave et udbudsmateriale og
endvidere har BO-VEST og deres rådgiver vurderet projektet og
fundet det fornuftigt både teknisk og økonomisk.

7) Beslutning om renovering af Galgebakkens bolignet
Christian Haxthausen stillede forslag om, at "Forinden der stemmes om
renoveringen indhentes der tilbudfra andre udbydere med henblik på at
opnå størst mulig besparelse = huslejekroner. " Der var 3 stemmer for
Christians forslag og et overvældende flertal imod.
Forslaget om renoveringsprojektet "Beboermødet beslutter at godkende
ComX-tilbud om renovering af Galgebakkens bolignet med optagelse aflån
lir. 985. 000" blev vedtaget med 43 stemmer for og 3 stemmer imod.

Til sidst blev Vibeke Ledertougs forslag om, at "Lånet afvikles over 5 år i
stedet for de foreslåede 10 år" vedtaget med 28 stemme for og 12 stemmer
imod.
29. April 2010
Jens Ellesøe Olsen
Dirigent

Jytte Jørgensen
Med-dirigent

StenHansen
Referent

N
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGE~AKKIEN, ØSTER :l!.-2
2620 Albert:$hJH111id
galgebcrllkke1111@mail.dk 43 6.1$ :!!.!li @2

NY=indkaldelse til:

Regnskabsbeboermøde
mandag den 3L maj 2010 kl. 19.30 i Beboerhuset
Forslag, der ønskes behandlet på regnskabsbeboermødet, skal være afdelingsbestyrelsen i hænde senest mandag den 17. maj kl. 12.00

Forslag til dagsorden:
1)Valg af dirigenter. 2)Valg af referent. 3)Valg af stemmeudvalg. 4a) Godkendelse af forretningsorden
(ses. 2-3 i materialet husstandsomdelt 19. april) 4b) Godkendelse af dagsordenen.
5) Beboermødereferater: Beboermødet 22. marts om TV (se GB Posten nr. 347)
Beboermødet 19. april om renovering af IT-netværket (bliver husstandsomdelt)

6) Beboerhusets forr~tningsudvalg
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning
b) Valg til beboerhusets forretningsudvalg
7) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning (ses. 4-7 i materialet husstandsomdelt 19. april)

8) Godkendelse afregnskab 2009*)
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2009
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidleme og GAB' s rådighedsbeløb.
c) Afstemning om regnskab 2009
9) Behandling af indkomne forslag

10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
a) Overgang til 2-årige valgperioder (se s. 8 i materialet husstandsomdelt 19. april)
b) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand.
c) Valg til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse.
d) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen
11) Valg af intern revisor

12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe
13) Orientering om forløbet af VAs generalforsamling 26. maj
14) Eventuelt
*) Pga. fejl i første udgave afregnskabet, bliver der en uge inden mødet omdelt et nyt årsregnskab.
(jj den tidligere omdelte gule seddel.fra afdelingsbestyre/sen vedr. aflysning afregnskabsbeboermødet 26. april)

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk deifor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmedlemmer.
( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt d 3. maj - senest )

cSs"708S: Pga.denne ny-indkaldelse til regnskabsbeboermøde må
folkedans-arrangementet mandag d. 31 maj desværre aflyses

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

20. april 2010

Vedr. aflysning af regnskabsbeboermødet d. 26.4.2010
Ved gennemgangen af Galgebakkens regnskab for 2009, har vi konstateret at der er opkrævet
493.800 kr for meget i husleje.
Det vil sige at Bo-Vest har opkrævet mere i husleje end vi vedtog på vores budgetbeboermøde i
september 2008.
·

Bo-Vest har erkendt at dette er ulovligt og at beløbet skal tilbagebetales til beboerne.
Dette medfører at der skal udarbejdes et nyt regnskab for 2009.
Det nye regnskab kan ikke udsendes til beboerne inden tidsfristen forud for det fastlagte
beboermøde d. 26. april, idet reglerne foreskriver, at regnskabsmaterialet skal være rundsendt til
beboerne senest 8 dage før mødets afholdelse.

Vi ser derfor ingen anden udvej end at aflyse beboermødet mandag d. 26. april
Der vil om kort tid blive indkaldt til nyt regnskabsbeboermøde.
Med hensyn til tilbagebetaling vil der komme meddelelse senere; men det kan tidligst ske i juni.

GAB
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2

2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Vedr. materiale til:

Regnskabsbeboermøde
mandag den 31. maj 2010 kl.19.30 i Beboerhuset
Regnskabsbeboermødet var oprindeligt indkaldt til afholdelse den 26. april, men pga. fejl i
årsregnskabet for 2009 blev beboermødet udskudt til 31. maj. Der er blevet udarbejdet et nyt
årsregnskab, som husstandsomdeles samtidig med denne seddel.

MEN hæftet med det øvrige beboermødemateriale - bl.a. afdelingsbestyrelsens beretning - som blev
husstandsomdelt den 19. april, bliver ikke husstandsomdelt en gang til. (Hvis materialet er blevet væk,
kan det hentes på Galgebakkens hjemmeside www.gbakken.dk eller ved henvendelse til afdelingsbestyrelsens kontor, Øster 1- 2 )
DOG bringes beboermødereferatet fra 19/4 (om renovering af bolignettet) på bagsiden af denne seddel.

Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeudvalg. 4a) Godkendelse af forretningsorden
(ses. 2-3 i materialet husstandsomdelt 19. april) 4b) Godkendelse af dagsordenen. 5) Beboermødereferater:
-Beboermødet 22. marts om TV (se GB Posten nr. 347) -Beboermødet 19. april om bolignettet (se side 2)

6) Beboerhusets forretningsudvalg
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning
b) Valg til beboerhusets forretningsudvalg
7) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning (se s. 4-7 i materialet husstandsomdelt 19. april)
8) Godkendelse af regnskab 2009 ( husstandsomdeles sammen med disse sider)
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2009
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidleme og GAB's rådighedsbeløb.
c) Afstemning om regnskab 2009
:

9) Indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
a) Overgang til 2-årige valgperioder (ses. 8 i materialet husstandsomdelt 19. april)
b) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand.
c) Valg til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse.
d) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen
11) Valg af intern revisor
12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe
13) Orientering om forløbet af V As generalforsamling 26. maj
14) Eventuelt
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk de,for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmed/emmer.
( husstandsomdelt d 21. maj- senest)

Vedr. materialet til regnskabsbeboermøde på Galgebakken 31. maj 2010
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Regnskabsbeboermøde
mandag den 26.

il 2010 kl. 19.30 i Beboerhuset

Forslag til dagsorden:
l)Valg af dirigenter 2) Valg af referent 3) Valg af stemmeudvalg
4a) Godkendelse af forretningsordenen ( se forslag til revideret forretningsorden side 2)
4b) Godken~else af dagsordenen
5) Referatet fra beboermødet om TV d. 22. marts ( se GB Posten nr. 347)
5) Beboerhusets forretningsudvalg
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning
b) Valg til beboerhusets forretningsudvalg
6) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning ( se side 4 - 7 )
7) Godkendelse af regnskab 2009*)
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2009
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB 's rådighedsbeløb.
c) Afstemning om regnskab 2009

8) Indkomne forslag
- der er ikke indkommet forslag.
9) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
a) Overgang til 2-årige valgperioder for medlemmer af afdelingsbestyrelsen ( se side 8 )
b) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand.
c) Valg til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
d) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen
10) Valg af intern revisor
11) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe
12) V As kommende generalforsamling den 26. maj 2010
13) Eventuelt
*)

Årsregnskabet i den korte udgave husstandsomdeles sammen med materialesamlingen.
Det detaljerede årsregnskab kan ses på Galgebakkens hjemmeside www.gbakken.dk.

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og
disses myndige husstandsmedlemmer.
( Materialet er husstandsomdelt d. 19. april )
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19. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed opretholdes
den bestående tilstand.
20. Afstemning ved personvalg skal være skriftlig, hvis der opstiller flere kandidater, end der skal
vælges.
21. Ved personvalg opstilles kandidaterne i den rækkefølge, de foreslås. Der skal være skriftligt
tilsagn om opstilling fra foreslåede kandidater, der er fraværende.
22. De tilstedeværende stemmeberettigede afgiver pr. stemmeseddel op til det antal stemmer, der
svarer til det besluttede antal bestyrelsesmedlemmer.
23. Det antal kandidater, der opnår flest stemmer og svarer til det besluttede antal
bestyrelsesmedlemmer, er valgt. Såfremt flere kandidater opnår samme stemmetal, afgøres
rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af dirigenten.
24. Referat af beboermøderne skrives som beslutningsreferat. Referaterne skal foreligge senest 10
arbejdsdage efter beboermødet i underskrevet stand. Referatet offentliggøres snarest derefter i GBposten eller ved selvstændig omdeling. Møderne optages på bånd til støtte for referatskrivningen.
Udtalelser, der har betydning for beslutningsgrundlaget, refereres kort.
25. På et hvilket som helst tidspunkt kan en mødedeltager få ordet til forretningsordenen, hvis der
opgives, til hvilket punkt på forretningsordenen vedkommende ønsker at tale.
'

26. 5 mødedeltagere kan skriftligt stille forslag om ny dirigent. Et sådant forslag sættes straks til
afstemning. Afstemningen ledes af et bestyrelsesmedlem.
27. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten.

Forslaget til revideretforretningsorden for beboermøder er stillet af Galgebakkens
afdelingsbestyrelse.
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Boligpolitik på landsplan og lokalt
Ny lovgivning for det almene boligområde er hastegennemført pr. 1. januar 2010, uden at de nødvendige
vejledninger har været klar. Det har betydet en stor arbejdsbyrde for administrationen. Især ændrede
betingelser for medlemskab af andelsboligforeninger som V A har lagt beslag på personalets arbejdstid.
Alle boligforeninger blev forpligtet til at udsende et informationsbrev til alle ikke-bolighavende medlemmer
af boligforeningen.
Galgebakken har også i denne periode søgt midler af den pulje i Landsbyggefonden, der har været afsat til
nedsættelse af høje huslejer, men har i lighed med andre afdelinger ikke fået del i midlerne. Det er ikke desto
mindre vigtigt at blive i ansøgerbunken for at holde køen, før helhedsplanen går i gang.
Det nuværende boligforlig skal fornys i 2012. Landsbyggefondens bevillinger er kendt indtil da, men
forhåbninger om et øget niveau er indtil videre ikke store. Heller ikke den seneste regeringsrokade gav et
særligt boligministerium. Det almene boligbyggeri hører stadig under Socialministeriet.
Tilkendegivelser fra BL og fra boligorganisationerne om manglende midler til fremtidssikrede energirenoveringer vokser. I V A ved vi allerede fra de helhedsplaner, der er gennemført, at der ikke har været råd
til energiforanstaltninger, der går ud over gældende bygningsreglementer. Området mangler særlige
energipuljer, enten i LBF- eller i statsligt regi, der kan højne niveauet for de mange renoveringer.
I BO-VEST arbejdes for øjeblikket med et udviklingsprojekt om nye finansieringsformer til
energirenovering.
I Albertslund kommune kan man for øjeblikket følge debatten om helhedsplanen i afdeling 4 Række, der
bl.a. handler om begrebet fremtidssikring, og involverer forskellige beboerinteresser, Landsbyggefondens
krav til renovering med store støttede lån, og forpligtelser for boligorganisation og kommune i den
forbindelse.

Galgebakkens budget for 2010
Uenighed i økonomiudvalget om budgetniveauet førte til to forslag til budgetbeboermødet, et fremlagt af
GAB og administrationen, og et fremlagt af en 'beboergruppe' af Økonomiudvalgsmedlemmer. Forskellen
var 400.000 kr. mere eller mindre på henlæggelserne og en huslejeprocent på hh. 1,9% og 1,3%. GAB's
forslag blev vedtaget på beboermødet, men en afstemning vedtog derefter at sætte de to budgetforslag til
urafstemning. I denne blev det lave budgetforslag vedtaget.
Forskellige forslag til budgettetblev ikke behandlet p.g.a. manglende mulighed for at udvide budgettet. Et
forslag om at vedtage kollektiv råderet blev forkastet med henvisning til huslejeniveauet. Den individuelle
råderet er lovbestemt.
Ved V A's bestyrelses behandling af budgettet underkendte bestyrelsen urafstemningsresultatet med
henvisning til, at Galgebakkens henlæggelsesniveau ikke tåler beskæring set i forhold til behovet i en
kommende helhedsplan.
Albertslund kommune har derefter administrativt afgjort tvisten med en konklusion, der er husstandsomdelt i
bebyggelsen. Trods forståelse for, at beboerne ønsker at begrænse stigninger på en i forvejen høj husleje, kan
kommunen ikke godkende en besparelse på henlæggelserne på 400.000 kr. Tilsynsmyndigheden godkender
dermed budgetforslaget med en stigning på 1,9%. Samtidig indkaldes budget for 201ltil administrativ
gennemgang og godkendelse, så afdelingens økonomiske udvikling kan føl ges på tæt hold.
På Galgebakken var vreden stor over V A's bestyrelses underkendelse af urafstemningsresultatet - forstærket
af, at Biba Schwoon, der på en gang er medlem af V A's bestyrelse, valgt på V A's generalforsamling, og
formand for Galgebakkens afdelingsbestyrelse, havde deltaget i behandling og beslutning.
'Beboergruppen' ønskede indkaldt et ekstraordinært beboermøde, som også V A's bestyrelse deltog i. Her
blev sagen grundigt diskuteret. Trods kritik af V A-bestyrelsen og dens underkendelse af et
urafstemningsresultat endte mødet med opbakning til, at den siddende afdelingsbestyrelse med formand
fortsatte sit arbejde.

Helhedsplanen for Galgebakken
Landsbyggefonden udsender hvert år en status for de boligafdelinger, der enten har fået bevilget en
helhedsplan, eller - som Galgebakken - står i kø for at få tilsagn.
·
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Kriminalitetsbekæmpelse
På opfordring fra beboere har GAB deltaget i møder med politiet med henblik på periodisk overvågning af
visse parkeringspladser og tilstødende områder.
Formålet har været at sikre, at Galgebakken ikke blev ramt af stigende kriminalitet. Opslag med opfordring
til beboerne om at melde, hvis de bliver opmærksom på ikke-normal aktivitet, har været sat op i de relevante
stræder.

Kunst på Galgebakken
Forsøg på at skaffe fondspenge til projekt "De hvide træers plads" løb ind i finanskriseåret, men er ikke
opgivet. Egenbetaling fra Galgebakken blev vedtaget som 60.000 kr., der udgjorde strædepengene for 2009,
under forudsætning af et totalstøttebeløb på ca. kr. 300.000. Der er tegn på, at forholdene omkring
fondsbevillinger er ved at løsne sig, så vi fortsætter bestræbelserne på at få projektet op at stå.
Der arbejdes desuden på forsøg på at forhøje de årligt afsatte 10.000 kr. til indkøb af kunst til Galgebakkens
fællesområder. Da vi ikke må "spare op" over årene, batter de 10.000 kr. ikke til seriøse indkøb.

Udvalgenes arbejde
En række udvalg med såvel GAB-medlemmer som andre beboere som deltagere foretager sagsbehandling i
en række sager, der hører under GAB's arbejdsområde. Visse udvalg arbejder desuden tæt sammen med
Driften. Galgebakkens IT-udvalg, Økonomiudvalget, Agendaggruppen, Grønt udvalg og Legepladsudvalget
h_ar alle været i heftig aktivitet i den forløbne periode. Det nedsatte Byggeudvalg til det videre arbejde med
helhedsplanens mange aspekter og beboerdeltagelse påbegynder sin mødeaktivitet her i foråret.
Husreglementudvalget holder en fortjent pause efter vedtagelsen af det reviderede husreglement, men et
nynedsat husdyrreglement-udvalg forventes at barsle med nye syn på reglerne.
Galgebakkens udvalg er åbne, og der er en stående opfordring til, at interesserede beboere kan melde sig til
dem. Oversigt over kontaktpersoner findes i GalgebakkePosten, hvis redaktion også er åben for nye
deltagere.

Arbejdsprogram for GAB
Ved en gennemgang kan vi konstatere, at vi har arbejdet med de fleste af de opregnede sager. Nogle af dem
er afsluttet, andre kræver fortsat arbejde og er overført til arbejdsprogrammet for 2010-11.
GAB-medlemmerne føler sig rigeligt udfordret af eksisterende arbejdsopgaver, men vil- hvis vi får lov at
fortsætte- altid være åbne for nye ideer og samarbejder.
Som det forhåbentlig er fremgået af vores beretning, finder vi stadig arbejdet med udvikling af bebyggelsen
Galgebakken spændende, og alle medlemmer har lyst til at fortsætte i perioden 2010-11.
(
\
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2009 - 31.12.2009
50

Boligorganisation:

Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken

Afdeling 59
50
165

Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/ BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

Afdeling
LBFnr.:

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Albertslund
Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.
2620 Albertslund

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

Telefon: 88180880
Telefax: 88180881
E-postadresse:
BO-VEST@BO-VEST.dk
CVR-nr. (SE-nr.):
29 96 63 89
Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

828

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja
Dato for forhøjelse: 01-01-2009
Forhøjelse i %:
4,02
Forhøjelse pr. m 2 :
34
Årsbasis kr:
2.083.568

100 kr. bruges således:

Nettokapitaludgifter
21%

Henlæggelser
21%

Øvrige variable udg.
m.v.
5%
Ejendomsskatter m.v.
17%
Energiforbrug
1%
Administration

m.v.
16%

9%

m.v.
2%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2009.
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på
ejendomskontoret.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009

2009

Kr. pr.
m2

Budget

Budget

2009
(1,000 kr.)

2010
(1.000 kr.)

54,130.076
47.903
874.333

888
1
14

53.636
385
865

54.660
375
895

55.052.312

903

54.886

55.930

620.207

10

0

0

AFDELING: 59
Konto
INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT

201.
202.

Boligafgifter og lejer
Renter
2.-5. Drift af fællesfaciliteter

874.333

203.9

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER

208.9

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

209.

INDTÆGTER I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

220.

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

2009

BALANCE PR. 31.12.2009

2008
(1.000 kr.)

AKTIVER

304.9
309.9

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

540,759.797
24.274.172

544.169
20.465

310.

AKTIVER I ALT

565.033.969

564.634

20.616.813
576.921
791.310

18.713
465
804

PASSIVER
Henlæggelser (afdelingens OE!SE!aring}

401.
402.
405.

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

417.
426,

Langfristet gæld
Kortfristet gæld

21.985.044
540.340.334
2.708.591

19.981
542.798
1.855

430.

PASSIVER I ALT

565.033.969

564.634

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Velfærdsministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.
Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
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 2009.
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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Boligorganisation:
Afdeling 59

Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken

Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

50
165

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

Afdeling
LBFnr.:

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Albertslund
Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.
2620 Albertslund

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

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

Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

828

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja
Dato for forhøjelse: 01-01-2009
Forhøjelse i %:
4,02
Forhøjelse pr. m2 :
34
Årsbasis kr:
2.083.568

100 kr. bruges således:

Henlæggelser

Nettokapitaludgifter

21%

21%

Øvrige variable udg.
m.v.
5%
Ejendomsskatter m.v.

17%
Energiforbrug

1%

m.v.

Administration

16%
m.v.
9%

2%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2009.
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på
ejendomskontoret.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009
AFDELING: 59

2009

Kr. pr.
m2

Budget

Budget

2009
(1.000 kr.)

2010
(1.000 kr.)

54.130.076
47.903
874.333

888
1
14

53.636
385
865

54.660
375
895

55.052.312

903

54.886

55.930

620.207

10

0

0

Konto
INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT

201.
202.

Boligafgifter og lejer
Renter
2.-5. Drift af fællesfaciliteter

874.333

203.9

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER

208.9

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

209.

INDTÆGTER I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

220.

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

2009

BALANCE PR. 31.12.2009

2008
(1.000 kr.)

AKTIVER

304.9
309.9

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

540.759.797
24.274.172

544.169
20.465

310.

AKTIVER I ALT

565.033.969

564.634

20.616.813
576.921
791.310

18.713
465
804

PASSIVER
Henlæggelser {afdelingens OE!SE!aring}

401.
402.
405.

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

417.
426.

Langfristet gæld
Kortfristet gæld

21.985.044
540.340.334
2.708.591

19.981
542.798
1.855

430.

PASSIVER I ALT

565.033.969

564.634

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Velfærdsministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.
Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
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 2009.
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 01.01.2009 - 31.12.2009
50

Boligorganisation:
Afdeling 59

Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken

Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

50
165

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

Afdeling
LBFnr.:

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Albertslund
Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.
2620 Albertslund

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

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

Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet:

828

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja
Dato for forhøjelse: 01-01-2009
Forhøjelse i %:
4,02
Forhøjelse pr. m2 :
34
Årsbasis kr:
2.083.568

100 kr. bruges således:

Henlæggelser
21%

Nettokapitaludgifter
21%

Øvrige variable udg.
m.v.
5%
Ejendomsskatter m.v.
17%
Energiforbrug
1%
Administration

m.v.
16%

9%

m.v.
2%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2009.
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på
ejendomskontoret.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009-31.12.2009

2009

Kr. pr.
m2

54.130.076
47.903
874.333

AFDELING: 59

Budget

Budget

2009
(1.000 kr.)

2010
(1.000 kr.)

888
1
14

53.636
385
865

54.660
375
895

55.052.312

903

54.886

55.930

620.207

10

0

0

Konto
INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT

201.
202.

Boligafgifter og lejer
Renter
2.-5. Drift af fællesfaciliteter

874.333

203.9

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER

208.9

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

209.

INDTÆGTER I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

220.

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

2009

BALANCE PR. 31.12.2009

2008
(1.000 kr.)

AKTIVER

304.9
309.9

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

540.759.797
24.274.172

544.169
20.465

310.

AKTIVER I ALT

565.033.969

564.634

20.616.813
576.921
791.310

18.713
465
804

PASSIVER
Henlæggelser {afdelingens ot;1st;1aring}

401.
402.
405.

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

417.
426.

Langfristet gæld
Kortfristet gæld

21.985.044
540.340.334
2.708.591

19.981
542.798
1.855

430.

PASSIVER I ALT

565.033.969

564.634

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Velfærdsministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.
Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
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 2009.
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 01.01.2009 - 31.12.2009
50

Boligorganisation:

Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken

Afdeling 59
50
165

Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/ BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

Afdeling
LBFnr.:

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Albertslund
Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.
2620 Albertslund

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

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

2

Gennemsnitlig leje pr. m bruttoetageareal på balancetidspunktet:

828

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja
Dato for forhøjelse: 01-01-2009
Forhøjelse i %:
4,02
Forhøjelse pr. m 2 :
34
Årsbasis kr:
2.083.568

100 kr. bruges således:

Henlæggelser
21%

Nettokapitaludgifter
21%

Øvrige variable udg.
m.v.

5%
Ejendomsskatter m.v.
17%
Energiforbrug
1%
Administration

m.v.
16%

9%

m.v.
2%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2009.
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på
ejendomskontoret.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009

2009

Kr. pr.
m2

Budget

Budget

2009
(1.000 kr.)

2010
(1.000 kr.)

54.130.076
47.903
874.333

888
1
14

53.636
385
865

54.660
375
895

55.052.312

903

54.886

55.930

620.207

10

0

0

AFDELING: 59
Konto
INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT

201.
202.

Boligafgifter og lejer
Renter
2.-5. Drift af fællesfaciliteter

874.333

203.9

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER

208.9

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

209.

INDTÆGTER I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

220.

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.672.519

913

54.886

55.930

2009

BALANCE PR. 31.12.2009

2008
(1.000 kr.)

AKTIVER

304.9
309.9

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

540.759.797
24.274.172

544.169
20.465

310.

AKTIVER I ALT

565.033.969

564.634

20.616.813
576.921
791.310

18.713
465
804

PASSIVER
Henlæggelser {afdelingens o~s~aring}

401.
402.
405.

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

417.
426.

Langfristet gæld
Kortfristet gæld

21.985.044
540.340.334
2.708.591

19.981
542.798
1.855

430.

PASSIVER I ALT

565.033.969

564.634

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Velfærdsministeriets instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber.
Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet.
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 2009.
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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Å~GNSKAB 01.01.2009 - 31.12.2009
Boligorganisation:
Afdeling 59
Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

50 Vridsløselille Andelsboligforening

Galgebakken

50 Afdeling
165 LBFnr.:

900

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

2620 Albertslund

Telefon:

Telefon:

88 18 08 80

43686868

Telefax:

Telefax:

88180881

43 68 69 28

E-postadresse:
80-VEST@BO-VEST.dk
CVR-nr. (Se-nr):

E-postadresse:
albertslund@albertslund.dk

29 96 63 89
Antal

Bruttoetage-

Antal

å lejemåls-

Antal leje-

rum

areal i alt (m 2)

lejemål

enhed

målsenheder

3.564

117

117

2

7.254

124

124

3

3.552

43

4

13.586

151

151

5

32.573

252

252

Lejligheder
(inkl. lette kollektivboliger,
ungdoms- og ældreboliger)

Institutioner
Egen anvendelse D-huse

I alt

43

6

0

7

0

Enkeltværelser
Erhvervslejemål

1

326

2

1

0

1 pr. påbeg. 60 m2

6

1 pr. påbeg. 60 m2

0

0,0
693,0

Vridsløselille Andelsboligforening
Boligorganisationsnr.

50

Afdeling 59

ÅRSREGNSKAB 01.01.2009 - 31.12.2009
Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2009 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. Dette
skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler.
Eventuelforpligtigelse: Afdelingen har indgået leasingsaftale hos Nordea leasing vedrørende kopimaskine.
Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2009 kr. 1.400.000.

Pia Keis
Økonomimedarbejder

-3-

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2009 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2009 - 31.12.2009 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene
boliger m.v.
Supplerende oplysninger
Der er jf. note 19 ydet andre driftsstøttelån til afdelingen med samlet saldo på kr.9.300.000 pr.
31/12 2009. 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 2013
ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

København, den 25. marts 2010

KPMG
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009
AFDELING 59

Resultatopgørelse
2009
Konto

Note

Budget
Budget
2009
2010
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

UDGIFTER
ORDINÆR DRIFT

105.9

1

Nettokapitaludgifter

11.709.519

11.757

11.734

4.597.309
3.048.284
1.771.228
1.278.081

4.663
3.016
1.809
1.320

4.813
3.244
1.826
1.329

460.692
208.313

669.005

288
200.000

333
215

2.108.799
146.223

2.255.022

2.109
146

2.099
151

13.618.929

13.551

14.009

4.750.787
1.986.386

4.963
1.963

5.097
2.319

9.233

10.177

0

-9.233

-10.177

0

800
-800

800
-800

1.316.420

639
330
432

626
360
386

Diverse udgifter

1.326.119

1.378

1.320

Variable udgifter i alt

9.379.712

9.705

10.107

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:

106
107
109
1"10

2
3

Ejendomsskatter
Vandafgift
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug:
1. El og varme til fællesarealer
3. Målerpasning m.v.

111

112
4

Bidrag til boligorganisationen:
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfondsbidrag

Offentlige og andre faste udgifter i alt

113.9

VARIABLE UDGIFTER:

114
115
116

5
6
6

i(

Istandsættelse ved fraflytning:
(A-ordning):
1. Afholdte udgifter
henlæggelser (konto 402)

117

118

119
119.9

Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:
1. Afholdte udgifter
8.526.186
2. Heraf dækket af tidligere
henlæggelser (konto 401)
-8.526.186

7

8

687.827
-687.827

Særlige aktiviteter:
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel af fællesfaciliteters drift
3. Drift af møde- og selskabslokah

626.288
370.825
319.307
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AFDELING 59

Resultatopgørelse
2009
Konto

Note

lal3

u/rD

iur'svc3 v1~1twJo

Budget
Budget
2009
2010
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT

Boligafgifter og leje:
1. Beboelse
Trinetteleje
2. Leje, enkeltværelser
3. Erhverv
Forbedr.-leje, skorstensfejer

201

53.325
188
0
99
25

54.351
186
0
99
25

53.636

54.660

355
30

345
30

530
85
200

550
95
200

874.333

50

50

55.052.312

54.886

55.930

Korrektion vedr. tidligere år

620.207

0

0

208

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

620.207

0

0

209

INDTÆGTER I ALT

55.672.519

54.886

55.930

220

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.672.519

54.886

55.930

202

13

14
203
7
7
7

50.151.6711
182.880 ·
3.671.949
98.604
24.972

Renter:
0. Renter af tilgodehavende
i boligorganisationen
1. Øvrige renteindtægter

34.014
13.889

Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
3. Andel af fællesfaciliteters drift
Galgebakkens Pub
4. Drift af møde- og
selskabslokaler

47.903

552.740
80.124
189.469
52.000

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER

203.9

54.130.076

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

206

15
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BALANCE PR. 31.12.2009
AFDELING59

Regnskab
2009
Konto

Note

Regnskab
2008
(1.000 kr.)

PASSIVER
HENLÆGGELSER

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Fælleskonto (A-ordning)
Tab ved lejeledighed og fraflytning

20.616.813
576.921
791.310

18.713
465
804

406.9

HENLÆGGELSER I ALT

21.985.044

19.981

407.9

HENLÆGGELSER-UNDERSKUD

21.985.044

19.981

47.602.185

53.468
2.280

401
402
405

25
26
27

LANGFRISTET GÆLD
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM

408

Oprindelig prioritetsgæld:
1. Realkredit Danmark
4. Landsbyggefonden

45.322.185
2.280.000

409
412

Beboerindskud
Byggefondsindestående

4.933.142
325.203.729

4.933
317.058

412.9

Finansiering af anskaffelsessum i alt

377.739.056

377.739

2.929.632
148.807 .615

151.737.247

3.048
151.710

Andre beboerindskud:
2. Forhøjet indskud ved
genudlejning
5. Deposita

1.675.342
324.459

1.999.801

685
316

Driftsstøttelån:
1. Driftstabslån

9.300.000

9.300.000

9.300

540.776.104

542.798

Skyldige omkostninger
Mellemregning med fraflyttere
Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme

1.797.585
0
475.236

1.539
106
210

426

KORTFRISTET GÆLD I ALT

2.272.821

1.855

430

PASSIVER I ALT

565.033.969

564.634

413
28
29
414

415

Andre lån:
1. Forbedringsarbejder m.v.
2. Bygningsskader

LANGFRISTET GÆLD I ALT

417

KORTFRISTET GÆLD

421
422
423

30

32

Eventualforpligtelse
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NOTER
AFDELING 59
Resultatopgørelse.
2009
Konto Note
114

5

Budget
2009
(1.000 kr.)

Budget
2010
(1.000 kr.)

Renholdelse
Driftpersonale:
Driftpersonaleløn inkl. afløsning
Andre personaleudgifter
Regulering af feriepengeforpligtelse
Diverse anden renholdelse
Diverse udgifter andre ansatte
Ejendomskontor

4.194.342
116.398
-27.977
89.100
-56.500
435.424

4.070
231
60
120
-57
540

4.091
257
60
131
0
558

Renholdelse i alt

4.750.787

4.963

5.097
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NOTER
AFDELING 59

Resultatopgørelse
2009

Konto
118/203
118.1

203.2

Note

7

203.3

Budget
2010
(1.000 kr.)

22

Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Vedligeholdelse af maskiner
Rengøring af vaskeri - ekstern
Vandforbrug i vaskeri
Elforbrug i vaskeri
Varmeforbrug i vaskeri
Vaskemidler - andre forbrugsmidler
Gebyrer
Modem/telefon/gebyrer
Andet
Hærværk vaskerier

59.192
112.132
70.507
189.372
12.095
155.863
2.800
18.955
2.906
2.466

20
98
90
205
9
165
10
15
3
25

93
94
211
9
138
10
18
3
28

Udgifter fællesvaskeri i alt

626.288

639

626

Indtægter fællesvaskeri

552.741

530

550

73.547

109

75

Trinetter indkøb
Trinetter op- nedtagning
Trinetter reparationsudgifter

218.225
108.692
43.908

200
75
55

225
80
55

Udgifter fællesfaciliteter i alt

370.825

330

360

Indtægter vedr. trinetter

182.880

285

295

Andel af fællesfaciliteters drift i alt

187.945

45

65

Drift af fællesvaskeri i alt
118.2

Budget
2009
(1.000 kr.)

Andel i fællesfaciliteters drift
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NOTER
AFDELING59
Resultatopgørelse
2009
Konto

125

126

127

Note

9

Afdrag (konto 303.1)
Renter m.v.

118.293
143.879

263
0

263
0

Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder

262.172

263

263

Forbedringsarbejder/ anlægsaktiver (konto 303.1:

206.000

205

119

Afskrivning på forbedringsarbejder i alt

206.000

205

119

5.815.693
4.494.565
-2.171.815

8.622
0
-486

8.199
0
0

8.138.443

8.136

8.199

Korrektion vedr. tidligere år, varmeregulering

8.938

0

0

Korrektion vedr. tidligere år i alt

8.938

0

0

10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.

11

Ydelser på realkreditlån til bygningsskader

Nettoydelse på lån til bygningsskader

202

Budget
2010
(1.000 kr.)

Ydelser på lån til forbedringsarbejder

Afdrag (konto 303.2)
Renter m.v.
Offentlige tilskud

134

Budget
2009
(1.000 kr.)

12 Korrektion vedr. tidligere år

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

206

14 Øvrige renteindtægter

15

Øvrige renteindtægter
Renter, fraflyttere - friv.forllig

152
13.737

0
30

0
30

Øvrige renteindtægter i alt

13.889

30

30

Korrektion vedr. Udi.år, rentemarginal og forsikrin~
Korr. varmeregnskab tidligere år
Tidligere afskrevne fraflyttere
Regulering rekvisitioner

502.455
2.726
48.044
66.982

0
0
0
0

0
0
0
0

Korrektion vedr. tidligere år i alt

620.207

0

0

Korrektion vedr. tidligere år
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Konto

Regnskab

Regnskab

2009

2008
(1.000 kr.)

Afholdte udgifter primo

3.107.270

3.280

Anskaffelsessum

3.107.270

3.280

Afdrag i året
Afskrivning i året

118.293
60.000

113
60

Samlet afdrag og afskrivninger

178.293

173

2.928.977

3.107

Anskaffelsessum
Afskrivning i året

0
0

49
49

Samlet afdrag og afskrivninger

0

49

Værdi ultimo

0

0

852.379
497.186

640
212

Anskaffelsessum

1.349.565

852

Værdi ultimo

1.349.565

852

Note

4. Affaldsøer

Værdi ultimo
5. Skimmelsvamp, Over 9

6. Helhedsplan
Afholdte udgifter primo
Tilgang i årets løb

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2009 kr. 1.349.565, hvilket midlertidigt er finansieret af
afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt
byggeregnskab.
7. Nyt beboerhus
Afholdte udgifter primo
Tilgang i årets løb

566.854
38.659

839
49

Anskaffelsessum
Afskrivning i året
Årets overskud

605.513
84.000
521.513

888
0
321

Samlet afdrag og afskrivninger

605.513

321

0

567

15.077.114

16.084

Værdi ultimo

Forbedringsarbejder i alt
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NOTER
AFDELING 59

Regnskab

Regnskab

2009

2008
(1.000 kr.)

Landsbyggefonden

9.300.000

9.300

Driftstabslån i alt

9.300.000

9.300

Tilgodehavende hos enkeltpersoner

457.855

233

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt

457.855

233

Konto Note
304.1

305.1

19 Driftstabslån

20 Tilgodehavende leje inkl.varme

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

305.4

21

Tilgodehavende fraflvttede boligtagere
Tilgodehavende hos enkeltpersoner

1.330.865

1.381

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt

1.330.865

1.381

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

305.5

305.6

305.7

131.000

447.152

22 Afsluttede forbrugsregnskaber
Varmedebitorer

22.830

0

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt

22.830

0

Periodiseringer varme, el og renovation
Forsikringssager
Diverse mellemværende
Øvrige tilgodehavender

306.496
18.557
21.300
7.580

720
39
143
0

Andre debitorer i alt

353.933

902

49.802
82.074

1.354
79

131.876

1.433

23 Andre debitorer

24

Forudbetalte udgifter
Forudbetalte udgifter
Lagerbeholdning
Forudbetalte udgifter i alt
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NOTER
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421

Regnskab

Regnskab

2009

2008
(1.000 kr.)

240.862
291.064
583.816
43.447
86.894
462.574
88.928

76
400
396
0
87
491
89

1.797.585

1.539

Budget2009
88.228

158.667

88

165.000
1.004.807
4.950
-1.262.985

657.783
1.001.946
17.437
-1.694.263

554
1.003
17
-1.503

0

141.570

159

30 Skyldige omkostninger
Kreditorer
Afsatte rekvisitioner
Afsat varme, renovation, antenneafgift og forsikring
Skyldige omkostninger
Skyldig EMO-honorar
Feriepengeforpligtelse
Skyldige omkostninger, byggesag
Skyldige omkostninger i alt

305.5/
425

31

Antenneregnskab 2009
Afholdte udgifter primo
Udgifter i året:
Signallevering
Ydelse i året
Administrationsbidrag - antenne
Beboernes indbetaling
Underskud 2009 i alt

32 Eventualforpligtelse:
Afdelingen har en leasingaftale hos Nordania leasing vedrørende
kopimaskine. Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2009 kr. 1.400.000.
Der verserer pt. sag ved advokat for denne forpligtelse.
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BOLIGORGANISATION:

Regnskabskommentarer 2009

AFDELING 59

Kommentarer til regnskab
for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009
Afdeling 59 - Galgebakken

GENERELT
Regnskabet udviser et overskud i året på kr.1.078.700.
Overskuddet anvendes til følgende:
Afskrivning på underfinansiering på beboerhus og Vaskeri. Henlæggelse til planlagt og
periodisk vedligeholdelse samt Tab ved lejeledighed og fraflytninger.
De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte i 2009 fremgår af nedenstående
oversigt;
Færre udgifter I flere indtægter
- Besparelse på nettokapitaludgifter på kr. 47.200 (konto 101)
- Besparelse på ejendomsskatter på kr. 65.400 (konto 106)
- Besparelse på renovation på kr. 37 .600 (konto 109)
- Besparelse på forsikringer på kr. 42.300 (konto 110)
- Besparelse på renholdelse på kr. 212.700 (konto 114)
- Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 112.200 (konto 118.3)
- Besparelse på diverse udgifter på kr. 51.700 {konto 119)
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 493.800 (konto 201)
- Flere indtægter vedrørende drift af fællesvaskeri på kr. 22.800 (konto 203.2)
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 620.300 (konto 204-207)

Flere udgifter/ færre indtægter:
- Merudgift på vandafgifter på kr. 32.700 (konto 107)
- Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr. 172.500 (konto 111.1)
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 23.400 (konto 115)
- Merudgift på fællesfaciliteters drift på kr. 40.900 (konto 118.2)
- Færre indtægter vedrørende renten på kr. 336.700 (konto 202)
- Færre indtægter vedrørende drift af fællesfaciliteter på kr. 4.900 (konto 203.3)
- Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på kr. 706.900 (konto 116).
Dette har dog ingen indvirkning på årets resultat, da midlerne er henlæggelser.

Til afvigelserne kan føjes følgende kommentarer;

UDGIFTER
Konto 101 - 105 - Nettokapitaludgifter
Afdelingens ydelser vedrørende nettokapitaludgifter og afviklede prioriteter udgør kr.
11.709.519, hvilket er en besparelse på kr. 47.103 i forhold til budgettet.
Besparelsen skyldes for meget budgetteret i 2009.
Konto 106 - Ejendomsskat
På afdelingens ejendomsskattebillet for 2009 er udgiften til ejendomsskat fastsat til kr.
4.597.309, hvilket er en besparelse på kr. 65.391 i forhold til budgettet.
Det er politisk besluttet at sætte en begrænsning på stigning af ejendomsskatten. Denne udgør
en procentdel af grundværdien pr. 2007.
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Konto 115.3 - Kompletterende bygningsdele
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 240.531, hvilket er en merudgift
på kr. 115.531 i forhold til budgettet.
Større udgifter end forventet til reparation til døre og vinduer.
Konto 115.4 - Overfladebehandling
Afdelingens udgifter til overfladebehandling udgør kr. 104.958, hvilket er en besparelse på kr.
25.042 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 115.5 - WS-anlæg
Afdelingens udgifter til WS-anlæg udgør kr. 351.119, hvilket er en besparelse på kr. 173.881 i
forhold til budgettet.
Udgiften primært afholdt på konto 116.
Konto 115.6 - El-anlæg
Afdelingens udgifter til el-anlæg udgør kr. 336.596, hvilket er en merudgift på kr. 169.596 i
forhold til budgettet.
Større udgifter end forventet til reparation af el-installation og opdeling af installation i
forbindelse med ændring af lejemål.
Konto 115.7 - Inventar og udstyr
Afdelingens udgifter til inventar og udstyr udgør kr. 593.623, hvilket er en merudgift på kr.
11.623 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 115.8 - Øvrige bygningsdele
Afdelingens udgifter til øvrige bygningsdele udgør kr. 235.600, hvilket er en besparelse på kr.
128.400 i forhold til budgettet.
Besparelse på vedligeholdelse af redskaber og maskiner samt legepladser.
Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Afdelingens samlede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør kr.
8.526.186, hvilket er en besparelse på kr. 706.814 i forhold til budgettet.
Konto 116.2 - Primære bygningsdele
Afdelingens udgifter til primære bygningsdele udgør kr. 367 .143, hvilket er en besparelse på
kr. 343.857 i forhold til budgettet.
Besparelse er primært på udbedring af skimmelsvamp.
Konto 116.3 - Kompletterende bygningsdele
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 759.082, hvilket er en merudgift
på kr. 156.082 i forhold til budgettet.
Der er større udgifter til reparation af vinduer og døre samt udskiftning af punkteret termoruder.
Konto 116.4 - Overfladebeklædning
Afdelingens udgifter til overfladebeklædning udgør kr. 1.919.796, hvilket er en merudgift på kr.
335.796 i forhold til budgettet.
Større udgifter end forventet til istandsættelse af lejemål ved fraflytning,slibning af gulve samt
terrazzogulve ved fraflytning.
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Konto 119 - Diverse udgifter
Afdelingens udgifter til diverse udgifter udgør kr. 36.000, hvilket er en merudgift på kr. 35.454 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.1 - Sekretær
Afdelingens udgifter til sekretær udgør kr. 292.280, hvilket er en merudgift på kr. 8.317 i forhold
til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.1 - Aktivitetsansatte
Afdelingens udgifter til aktivitetsansatte udgør kr. 462.836, hvilket er en merudgift på kr. 2.909 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.2 -Øvrige fællesaktiviteter
Afdelingens udgifter til øvrige fællesaktiviteter udgør kr. 17.986, hvilket er en besparelse på kr.
7.014 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.3 - Rådighedsbeløb - afd.best.
Afdelingens udgifter til rådighedsbeløb - afd.best. udgør kr. 23.430, hvilket er en merudgift på
kr. 3.430 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.3 - Kurser og konferencer
Afdelingens udgifter til kurser og konferencer udgør kr. 5.006, hvilket er en besparelse på kr.
4.994 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.3 -Afdelingsbestyrelse
Afdelingens udgifter til afdelingsbestyrelse udgør kr. 1.800, hvilket er en merudgift på kr. 1.800
i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.4 -Afdelings-/beboerfester
Afdelingens udgifter til afdelings-/beboerfester udgør kr. 69.967, hvilket er en besparelse på kr.
33 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.4 - Afdelingsmøder
Afdelingens udgifter til afdelingsmøder udgør kr. 15.238, hvilket er en merudgift på kr. 3.238 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.4- Beboerblad
Afdelingens udgifter til beboerblad udgør kr. 71.087, hvilket er en besparelse på kr. 23.913 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
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Konto 130 - Tab ved fraflytning
Der er i årets løb afskrevet kr. 369.943, pga. tab på fraflyttede lejere. Til at imødegå disse tab
er der primo på konto 405 opsparet kr. 803.674. I år er der henlagt kr. 300.000. Afdelingen har
udestående hos fraflyttede lejere på kr. 1.330.865 (heraf er kr. 0 til inkasso) som kan give tab.
Til at dække disse tab er der på balancetidspunktet henlagt kr. 791.310
Ingen bemærkninger.
Konto 131 -Andre renter
Udgifter til diverse renter udgør kr. 182, hvilket er en merudgift på kr. 182 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 134 - Korrektion vedrørende tidligere år
Udgifter til korrektioner tidligere år udgør kr. 8.938, hvilket er en merudgift på kr. 8.938 i forhold
til budgettet.
Besparelsen skyldes afsatte rekvisioner 2008.
Konto 140 - Overskud
Årets overskud på kr. 1.078.624, anvendes til følgende:
Afskrivning på underfinansiering på beboerhus og Vaskeri. Henlæggelse til planlagt og
periodisk vedligeholdelse samt Tab ved lejeledighed og fraflytninger.
INDTÆGTER
Konto 201 - Lejeindtægter
Lejeindtægten i året udgør kr. 54.130.076, hvilket er en merindtægt på kr. 493.776.
Merindtægten skyldes afrunding svarende til 0,68 kr. pr. kvm.
Konto 202 - Renteindtægter
Renteindtægten i året udgør kr. 47.903, hvilket er en mindreindtægt på kr. 336.679.
Diskontoen fastsat af Nationalbanken blev 6. marts 2009 noteret til 2.00% og har efter 3. april
2009 været under 2.00%. Derfor er der stort set ikke tilskrevet væsentlige renteindtægter til
afdelingen i 2009.
Konto 203 - Andre ordinære indtægter
2. Drift af fællesvaskeri
Drift af fællesvaskeri udgør kr. 552.740, hvilket er en merindtægt på kr. 22.740.
Ingen bemærkninger.
3. Andel af fællesfaciliteters drift
Drift af fællesfaciliteter udgør kr. 80.124, hvilket er en mindreindtægt på kr. 4.876.
Ingen bemærkninger.
4. Drift af møde- og selskabslokaler
Drift af diverse lokaler udgør kr. 52.000, hvilket er en merindtægt på kr. 2.000.
Ingen bemærkninger.
Konto 206 - Korrektioner vedrørende tidligere år
Korrektioner vedrørende tidligere år udgør kr. 620.207.
Korrektionen vedrører dels restfordeling af renteindtægt 2008 kr. 489.514, forsikringssag kr.
11.764 og andet kr. 1.177.
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ÅRSREGNSKAB 01.01.2009 - 31.12.2009
Boligorganisation:
Afdeling 59
Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

50 Vridsløselille Andelsboligforening

Galgebakken

50 Afdeling
165 LBFnr.:

900

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

2620 Albertslund

Telefon:
88 18 08 80
Telefax:
88180881
E-postadresse:
BO-VEST@BO-VEST.dk
CVR-nr. (Se-nr):
29 96 63 89

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

Antal

Bruttoetage-

Antal

å lejemåls-

Antal leje-

rum

areal i alt (m 2)

lejemål

enhed

målsenheder

3.564

117

117

2

7.254

124

124

3

3.552

43

43

4

13.586

151

151

5

32.573

252

252

Lejligheder
(inkl. lette kollektivboliger,
ungdoms- og ældreboliger)

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

6

0

7

0
0

Enkeltværelser
Erhvervslejemål
Institutioner
Egen anvendelse D-huse
I alt

326

2

2

6

1 pr. påbeg. 60 m 2

0

1 pr. påbeg. 60 m

0,0
693,0

Vridsløselille Andelsboligforening
Boligorganisationsnr.

50

Afdeling 59

ÅRSREGNSKAB 01.01.2009 - 31.12.2009
Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse.
Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2009 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. Dette
skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler.
Eventuelforpligtigelse: Afdelingen har indgået leasingsaftale hos Nordea leasing vedrørende kopimaskine.
Forpligtelsen udgør pr. 31.12.2009 kr. 1.400.000.
~10

Pia Keis
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. 31.12.2009 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for
regnskabsåret 01.01.2009 - 31.12.2009 i overensstemmelse med vejledning om drift af almene
boliger m.v.
Supplerende oplysninger
Der er jf. note 19 ydet andre driftsstøttelån til afdelingen med samlet saldo på kr.9.300.000 pr.
31/12 2009. 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 2013
ikke være tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

København, den 29. april 2010

KPM

Louise Bjerggaard Thomsen
Statsautoriseret revisor
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009-31.12.2009
AFDELING 59
Resultatopgørelse
2009
Konto

Note

Budget
Budget
2009
2010
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

UDGIFTER
ORDINÆR DRIFT
105.9

1

Nettokapitaludgifter

11.709.519

11.757

11.734

4.597.309
3.048.284
1.771.228
1.278.081

4.663
3.016
1.809
1.320

4.813
3.244
1.826
1.329

344.901
208.313

553.214

288
200

333
215

2.108.799
146.223

2.255.022

2.109
146

2.099
151

13.503.138

13.551

14.009

4.750.787
1.986.386

4.963
1.963

5.097
2.319

9.233

10.177

0

-9.233

-10.177

0

800
-800

800
-800

1.316.420

639
330
432

626
360
386

Diverse udgifter

1.326.119

1.378

1.320

Variable udgifter i alt

9.379.712

9.705

10.107

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:
106
107
109
110

2
3

Ejendomsskatter
Vandafgift
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug:
1. El og varme til fællesarealer
3. Målerpasning m.v.

111

112
4

113.9

Bidrag til boligorganisationen:
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfondsbidrag

Offentlige og andre faste udgifter i alt
VARIABLE UDGIFTER:

114
115
116

5
6
6

117

118

119
119.9

Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:
1. Afholdte udgifter
8.526.186
2. Heraf dækket af tidligere
henlæggelser (konto 401)
-8.526.186
Istandsættelse ved fraflytning:
(A-ordning):
1. Afholdte udgifter
henlæggelser (konto 402)

7

8

687.827
-687.827

Særlige aktiviteter:
1. Drift af fællesvaskeri
2. Andel af fællesfaciliteters drift
3. Drift af møde- og selskabslokah

626.288
370.825
319.307
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AFDELING 59
Resultatopgørelse

2009
Konto

Note

Budget

Budget

2009
2010
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT
Boligafgifter og leje:

201

~

53.325
0
188
0
99
25

54.351
0
186
0
99
25

53.636

54.660

355
30

345
30

530
85
200

550
95
200

874.333

50

50

54.553.312

54.886

55.930

Korrektion vedr. tidligere år

620.207

0

0

208

EKSTRAORDINfERE INDTÆGTER I ALT

620.207

0

0

209

INDTÆGTER I ALT

55.173.519

54.886

55.930

220

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.173.519

54.886

55.930

1. Beboelse

-499.000
· 182.880
3.671.949
98.604
24.972

Hensat for meget opkrævet leje
Trinetteleje
2. Leje, enkeltværelser
3. Erhverv
Forbedr.-leje, skorstensfejer

202

13

14

Renter:
0. Renter af tilgodehavende
i boligorganisationen
1. Øvrige renteindtægter

7
7

2. Drift af fællesvaskeri
3. Andel af fællesfaciliteters drift

7

4. Drift af møde- og

203

34,014
13.889

53.631.076

47.903

Andre ordinære indtægter:

552.740
80.124
189.469

Galgebakkens Pub

52.000

selskabslokaler
203.9

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

206

15
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BALANCE PR. 31.12.2009
AFDELING 59

Regnskab
2009
Konto

Note

Regnskab
2008
(1.000 kr.)

PASSIVER
HENLÆGGELSER

401
402
405

25
26
27

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Fælleskonto (A-ordning)
Tab ved lejeledighed og fraflytning

20.356.368
576.921
791.310

18.713
465
804

406.9

HENLÆGGELSER I ALT

21.724.599

19.981

407.9

HENLÆGGELSER-UNDERSKUD

21.724.599

19.981

47.602.185

53.468
2.280

LANGFRISTET GÆLD
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM

408

Oprindelig prioritetsgæld:
1. Realkredit Danmark
4. Landsbyggefonden

45.322.185
2.280.000

409
412

Beboerindskud
Byggefondsindestående

4.933.142
325.203.729

4.933
317.058

412.9

Finansiering af anskaffelsessum i alt

377.739.056

377.739

2.929.632
148.807.615

151.737.247

3.048
151.710

1.675.342
324.459

1.999.801

685
316

9.300.000

9.300

540.776.104

542.798

Skyldige omkostninger
Mellemregning med fraflyttere
Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme

2.782.290
0
475.236

1.539
106
210

426

KORTFRISTET GÆLD I ALT

3.257.526

1.855

430

PASSIVER I ALT

565.758.229

564.634

413
28
29
414

Andre lån:
1. Forbedringsarbejder m.v.
2. Bygningsskader
Andre beboerindskud:
2. Forhøjet indskud ved
genudlejning
5. Deposita

415

Driftsstøttelån:
1. Driftstabslån

417

LANGFRISTET GÆLD I ALT
KORTFRISTET GÆLD

421
422
423

30

32

Eventualforpligtelse
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NOTER
AFDELING 59

Resultatopgørelse
2009
Konto

114

Note

5

Budget
2009
(1.000 kr.)

Budget
2010
(1.000 kr.)

Renholdelse
Driftpersonale:
Driftpersonaleløn inkl. afløsning
Andre personaleudgifter
Regulering af feriepengeforpligtelse
Diverse anden renholdelse
Diverse udgifter andre ansatte
Ejendomskontor

4.194.342
116.398
-27.977
89.100
-56.500
435.424

4.070
231
60
120
-57
540

4.091
257
60
131
0
558

Renholdelse i alt

4.750.787

4.963

5.097
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NOTER
AFDELING 59

Resultatopgørelse
2009
Konto

118/203
118.1

203.2

Note

7

203.3

Budget
2010
(1.000 kr.)

Særlige aktiviteter
Drift af fællesvaskeri
Vedligeholdelse af maskiner
Rengøring af vaskeri - ekstern
Vandforbrug i vaskeri
Elforbrug i vaskeri
Varmeforbrug i vaskeri
Vaskemidler - andre forbrugsmidler
Gebyrer
Modem/telefon/gebyrer
Andet
Hærværk vaskerier

59.192
112.132
70.507
189.372
12.095
155.863
2.800
18.955
2.906
2.466

20
98
90
205
9
165
10
15
3
25

22
93
94
211
9
138
10
18
3
28

Udgifter fællesvaskeri i alt

626.288

639

626

Indtægter fællesvaskeri

552.741

530

550

73.547

109

75

Trinetter indkøb
Trinetter op- nedtagning
Trinetter reparationsudgifter

218.225
108.692
43.908

200
75
55

225
80
55

Udgifter fællesfaciliteter i alt

370.825

330

360

Indtægter vedr. trinetter

182.880

285

295

Andel af fællesfaciliteters drift i alt

187.945

45

65

Drift af fællesvaskeri i alt
118.2

Budget
2009
(1.000 kr.)

Andel i fællesfaciliteters drift
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NOTER
AFDELING 59
Resultatopgørelse
2009
Konto

125

126

127

Note

9

Afdrag (konto 303.1)
Renter m.v.

118.293
143.879

263
0

263
0

Nettoydelse på lån til forbedringsarbejder

262.172

263

263

Forbedringsarbejder/ anlægsaktiver (konto 303.1 •

206.000

205

119

Afskrivning på forbedringsarbejder i alt

206.000

205

119

5.815.693
4.494.565
-2.171.815

8.622
0
-486

8.199
0
0

8.138.443

8.136

8.199

Afsat for meget opkrævet husleje vedr. 2008
Diverse korrektioner tidligere år

482.000
8.938

0
0

0
0

Korrektion vedr. tidligere år i alt

490.938

0

0

10 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.

11

Ydelser på realkreditlån til bygningsskader

Nettoydelse på lån til bygningsskader

202

Budget
2010
(1.000 kr.)

Ydelser på lån til forbedringsarbejder

Afdrag (konto 303.2)
Renter m.v.
Offentlige tilskud

134

Budget
2009
(1.000 kr.)

12

13

Korrektion vedr. tidligere år

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
Renter, fraflyttere - friv.forllig

152
13.737

0
30

0
30

Øvrige renteindtægter i alt

13.889

30

30
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NOTER
AFDELING 59

301

16

Regnskab

Regnskab

2009

2008
(1.000 kr.)

Ejendommens anskaffelsessum

378.270.772

378.271

Anskaffelsessum i alt

378.270.772

378.271

Ejendommens anskaffelsessum

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2009 kr. 531.715, hvilket midlertidigt er finansieret af
afdelingens egne midler. Underfinansieringen vedrører salget af institutionen og sagen er
endnu ikke afsluttet.
303.1

17 Forbedringsarbeider m.v.
1. Bolignet
Afholdte udgifter primo

11.195.689

11.675

Anskaffelsessum
Afdrag i året

11.195.689
499.984

11.675
479

499.984

479

10.695.705

11.196

Afholdte udgifter primo

236.667

277

Anskaffelsessum
Afskrivning i året
Årets overskud

236.667
40.000
113.415

277
40
0

Samlet afdrag og afskrivninger

153.415

40

83.252

237

Samlet afdrag og afskrivninger
Værdi ultimo
2. Vaskeri 2004

Værdi ultimo

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2009 kr. 83.252, hvilket midlertidigt er finansieret af
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.
3. Købmanden
Afholdte udgifter primo

124.867

147

Anskaffelsessum
Afskrivning i året
Årets overskud

124.867
22.000
0

147
22
0

22.000

22

102.867

125

Samlet afdrag og afskrivninger
Værdi ultimo

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2009 kr. 102.867,00, hvilket afvikles i henhold til budget.
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NOTER
AFDELING 59

Regnskab

Regnskab

2009

2008
(1.000 kr.)

Afholdte udgifter primo

22.419.374

24.051

Anskaffelsessum
Afdrag i året

22.419.374
1.681.353

24.051
1.632

1.681.353

1.632

20.738.021

22.419

58.323.583

58.677

Indeksregulering primo
Indeksregulering i året

0
1.697.075

0
1.643

Samlet indeksregulering
Afdrag i året

1.697.075
2.036.822

1.643
1.996

Samlet afdrag og afskrivninger

2.036.822

1.996

57.983.836

58.324

Afholdte udgifter primo

42.485.912

42.757

Anskaffelsessum

42.485.912

42.757

Indeksregulering primo
Indeksregulering i året

0
1.236.231

0
1.197

Samlet indeksregulering
Afdrag i året

1.236.231
1.498.320

1.197
1.468

Samlet afdrag og afskrivninger

1.498.320

1.468

42.223.823

42.486

Konto Note

303.2

18

Bygningsskaderenovering m.v.
1. Tagrenovering 1980

Samlet afdrag og afskrivninger
Værdi ultimo
2. Tagrenovering 1997, etape 1
Anskaffelsessum

Værdi ultimo
3. Tagrenovering 1998, etape 2

Værdi ultimo
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NOTER
AFDELING 59

Konto

Note

305.6

23

305.7

24

Regnskab

Regnskab

2009

2008
(1.000 kr.)

Periodiseringer varme, el og renovation
Forsikringssager
Diverse mellemværende
Øvrige tilgodehavender

422.287
18.557
21.300
7.580

720
39
143
0

Andre debitorer i alt

469.724

902

49.802
82.074

1.354
79

131.876

1.433

18.712.554
-8.526.186
10.170.000
0

15.492
-6.614
9.834
0

20.356.368

18.713

464.748
-687.827
800.000

395
-730
800

576.921

465

Saldo primo
Forbrugt i regnskabsåret (konto 129.2)
Forbrugt i regnskabsåret (konto 130.2)
Årets henlæggelse (konto 123)
Årets overskud

803.674
-42.421
-369.943
300.000
100.000

519
0
-215
500
0

Saldo ultimo

791.310

804

Lån vedr. RD Affaldsøer

2.929.632

3.048

Forbedringsarbejder i alt

2.929.632

3.048

Andre debitorer

Forudbetalte udgifter
Forudbetalte udgifter
Lagerbeholdning
Forudbetalte udgifter i alt

401

25

Planlagt og i:1eriodisk vedligeholdelse og fornyelse
· Saldo primo
Forbrugt i regnskabsåret
Årets henlæggelse (konto 120)
Årets overskud
Saldo ultimo

402

26

Istandsættelse ved fraflytning CA-ordning)
Saldo primo
Forbrugt i regnskabsåret
Årets henlæggelse (konto 121)
Saldo ultimo

405

413.1

27

28

Tab ved leieledighed og fraflytning

Forbedringsarbeider
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BOLIGORGANISATION:

50
Regnskabskommentarer 2009

AFDELING 59

Kommentarer til regnskab
for perioden 01.01.2009 - 31.12.2009
Afdeling 59 - Galgebakken

GENERELT
Regnskabet udviser et overskud i året på kr. 213.500.
Overskuddet anvendes til følgende:
Afskrivning på underfinansiering på Vaskeri og ekstraordinær henlæggelse til Tab ved
lejeledighed og fraflytninger.
De væsentligste afvigelser i forhold til det budgetlagte i 2009 fremgår af nedenstående
oversigt;
Færre udgifter I flere indtægter
- Besparelse på ejendomsskatter på kr. 65.400 (konto 106)
- Besparelse på renovation på kr. 37.600 (konto 109)
- Besparelse på forsikringer på kr. 42.300 (konto 110)
- Besparelse på renholdelse på kr. 212.700 (konto 114)
- Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 112.200 (konto 118.3)
- Besparelse på diverse udgifter på kr. 51.700 (konto 119)
- Flere indtægter vedrørende drift af fællesvaskeri på kr. 22.800 (konto 203.2)
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 620.300 (konto 204-207)
Flere udgifter I færre indtægter:
- Merudgift på vandafgifter på kr. 32.700 (konto 107)
- Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr. 56.700 (konto 111.1)
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 23.400 (konto 115)
- Merudgift på fællesfaciliteters drift på kr. 40.900 (konto 118.2)
- Færre indtægter vedrørende renten på kr. 336.700 (konto 202)
- Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på kr. 706.900 (konto 116).
Dette har dog ingen indvirkning på årets resultat, da midlerne er henlæggelser.

Til afvigelserne kan føjes følgende kommentarer;
UDGIFTER
Konto 101 -105 - Nettokapitaludgifter
Afdelingens ydelser vedrørende nettokapitaludgifter og afviklede prioriteter udgør kr.
11.709.519, hvilket er en besparelse på kr. 47.103 i forhold til budgettet.
Besparelsen skyldes for meget budgetteret i 2009.
Konto 106 - Ejendomsskat
På afdelingens ejendomsskattebillet for 2009 er udgiften til ejendomsskat fastsat til kr.
4.597.309, hvilket er en besparelse på kr. 65.391 i forhold til budgettet.
Det er politisk besluttet at sætte en begrænsning på stigning af ejendomsskatten. Denne udgør
en procentdel af grundværdien pr. 2007.
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AFDELING 59

Regnskabskommentarer 2009

Konto 115.3 - Kompletterende bygningsdele
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 240.531, hvilket er en merudgift
på kr. 115.531 i forhold til budgettet.
Større udgifter end forventet til reparation til døre og vinduer.
Konto 115.4 - Overfladebehandling
Afdelingens udgifter til overfladebehandling udgør kr. 104.958, hvilket er en besparelse på kr.
25.042 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 115.5 -WS-anlæg
Afdelingens udgifter til WS-anlæg udgør kr. 351.119, hvilket er en besparelse på kr. 173.881 i
forhold til budgettet.
Udgiften primært afholdt på konto 116.
Konto 115.6 - El-anlæg
Afdelingens udgifter til el-anlæg udgør kr. 336.596, hvilket er en merudgift på kr. 169.596 i
forhold til budgettet.
Større udgifter end forventet til reparation af el-installation og opdeling af installation i
forbindelse med ændring af lejemål.
Konto 115.7 - Inventar og udstyr
Afdelingens udgifter til inventar og udstyr udgør kr. 593.623, hvilket er en merudgift på kr.
11.623 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 115.8 - Øvrige bygningsdele
Afdelingens udgifter til øvrige bygningsdele udgør kr. 235.600, hvilket er en besparelse på kr.
128.400 i forhold til budgettet.
Besparelse på vedligeholdelse af redskaber og maskiner samt legepladser.
Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Afdelingens samlede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør kr.
8.526.186, hvilket er en besparelse på kr. 706.814 i forhold til budgettet.
Konto 116.2 - Primære bygningsdele
Afdelingens udgifter til primære bygningsdele udgør kr. 367.143, hvilket er en besparelse på
kr. 343.857 i forhold til budgettet.
Besparelse er primært på udbedring af skimmelsvamp.
Konto 116.3 - Kompletterende bygningsdele
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 759.082, hvilket er en merudgift
på kr. 156.082 i forhold til budgettet.

Der er større udgifter til reparation af vinduer og døre samt udskiftning af punkteret termoruder.
Konto 116.4 - Overfladebeklædning
Afdelingens udgifter til overfladebeklædning udgør kr. 1.919.796, hvilket er en merudgift på kr.
335.796 i forhold til budgettet.

Større udgifter end forventet til istandsættelse af lejemål ved fraflytning.slibning af gulve samt
terrazzogulve ved fraflytning.
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Konto 119 - Diverse udgifter
Afdelingens udgifter til diverse udgifter udgør kr. 36.000, hvilket er en merudgift på kr. 35.454 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.1 - Sekretær
Afdelingens udgifter til sekretær udgør kr. 292.280, hvilket er en merudgift på kr. 8.317 i forhold
til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.1 - Aktivitetsansatte
Afdelingens udgifter til aktivitetsansatte udgør kr. 462.836, hvilket er en merudgift på kr. 2.909 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.2 - Øvrige fællesaktiviteter
Afdelingens udgifter til øvrige fællesaktiviteter udgør kr. 17 .986, hvilket er en besparelse på kr.
7.014 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.3 - Rådighedsbeløb - afd.best.
Afdelingens udgifter til rådighedsbeløb - afd.best. udgør kr. 23.430, hvilket er en merudgift på
kr. 3.430 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.3 - Kurser og konferencer
Afdelingens udgifter til kurser og konferencer udgør kr. 5.006, hvilket er en besparelse på kr.
4.994 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.3 - Afdelingsbestyrelse
Afdelingens udgifter til afdelingsbestyrelse udgør kr. 1.800, hvilket er en merudgift på kr. 1.800
i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.4 - Afdelings-/beboerfester
Afdelingens udgifter til afdelings-/beboerfester udgør kr. 69.967, hvilket er en besparelse på kr.
33 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.4 - Afdelingsmøder
Afdelingens udgifter til afdelingsmøder udgør kr. 15.238, hvilket er en merudgift på kr. 3.238 i
forhold til budgettet.
ingen bemærkninger.
Konto 119.4 - Beboerblad
Afdelingens udgifter t.il beboerblad udgør kr. 71.087, hvilket er en besparelse på kr. 23.913 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger.
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Konto 130 -Tab ved fraflytning
Der er i årets løb afskrevet kr. 369.943, pga. tab på fraflyttede lejere. Til at imødegå disse tab
er der primo på konto 405 opsparet kr. 803.674. I år er der henlagt kr. 300.000. Afdelingen har
udestående hos fraflyttede lejere på kr. 1.330.865 (heraf er kr. 0 til inkasso) som kan give tab.
Til at dække disse tab er der på balancetidspunktet henlagt kr. 791.310
Ingen bemærkninger.
Konto 134 - Korrektion vedrørende tidligere år
Udgifter til korrektioner tidligere år udgør kr. 490.938, hvilket er en merudgift på kr. 490.938 i
forhold til budgettet.
Besparelsen skyldes afsatte rekvisioner 2008.
Konto 140 - Overskud
Årets overskud på kr. 213.415, anvendes til følgende:
Afskrivning på underfinansiering på Vaskeri samt Tab ved lejeledighed og fraflytninger.
INDTÆGTER
Konto 201 - Lejeindtægter
Lejeindtægten i året udgør kr. 53.631.076, hvilket er en mindreindtægt på kr. 5.224.
Vedr.: afsætning af "Merindtægt", skyldes fejlforudsætning ved udarbejdelse af budget 2009.
Merindtægt er afsat i regnskabet, så der efterfølgende i samarbejde med afdelingsbestyrelsen
kan iværksættes en plan for løsning af problematikken.
Konto 202 - Renteindtægter
Renteindtægten i året udgør kr. 47.903, hvilket er en mindreindtægt på kr. 336.679.
Diskontoen fastsat af Nationalbanken blev 6. marts 2009 noteret til 2.00% og har efter 3. april
2009 været under 2.00%. Derfor er der stort set ikke tilskrevet væsentlige renteindtægter til
afdelingen i 2009.
Konto 203 - Andre ordinære indtægter
2. Drift af fællesvaskeri
Drift af fællesvaskeri udgør kr. 552.740, hvilket er en'merindtægt på kr. 22.740.
Højere forbrug end forudset ved budgetteringstidspunktet.
3. Andel af fællesfaciliteters drift
Drift af fællesfaciliteter udgør kr. 80.124, hvilket er en mindreindtægt på kr. 4.876.
Dækker Udlån samt kommunes andel af pasning af grønne områder.
4. Drift af møde- og selskabslokaler
Drift af diverse lokaler udgør kr. 52.000, hvilket er en merindtægt på kr. 2.000.
Ingen bemærkninger.
Konto 206 - Korrektioner vedrørende tidligere år
Korrektioner vedrørende tidligere år udgør kr. 620.207.
Korrektionen vedrører dels restfordeling af renteindtægt 2008 kr. 489.514, forsikringssag kr.
11.764, regulering varme kr. 2.726, tidligere afskrevet fraflyttere kr. 48.044, regulering afsatte
rekvisitioner kr. 66.982 og andet kr. 1.177.
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Boligorganisation:

Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken

Afdeling 59
50
165

Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

Afdeling
LBFnr.:

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Albertslund
Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.
2620 Albertslund

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

Telefon: 88180880
Telefax: 88180881
E-postadresse:
BO-VEST@BO-VEST.dk
CVR-nr. (SE-nr.):
29 96 63 89
2

Gennemsnitlig leje pr. m bruttoetageareal på balancetidspunktet:

828

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja
Dato for forhøjelse: 01-01-2009
Forhøjelse i %:
4,02
Forhøjelse pr. m2 :
34
Årsbasis kr:
2.083.568

100 kr. bruges således:

Nettokapitaludgifter
20%

Henlæggelser
21%

Øvrige variable udg.
m.v.
5%
Ejendomsskatterm. v.
17%
Energiforbrug ·
1%

m.v.
17%
Vedligeholdelse
4%

9%

· er Administration
4%
2%

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2009.
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på
ejendomskontoret.
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2009 - 31.12.2009
AFDELING: 59

2009

Kr. pr.
m2

Konto
INDTÆGTER

201.
202.

Budget

2009
(1.000 kr.)

Budget

2010
(1.000 kr.) ~ (

ruw ,,,f ·

ORDINÆR DRIFT

7 ztOJcti ,roo ~ 9ovv

Boligafgifter og lejer
Renter
2.-5. Drift af fællesfaciliteter

53.631.076
47.903
874.333

881
1
14

53.636
385
865

54.660
375
895

54.553.312

896

54.886

55.930

620.207

10

0

0

874.333

203.9

SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER

208.9

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

209.

INDTÆGTER I ALT

55.173.519

907

54.886

55.930

220.

INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT

55.173.519

907

54.886

55.930

2009

BALANCE PR. 31.12.2009

2008
(1.000 kr.)

AKTIVER

304.9
309.9

Anlægsaktiver
Omsætningsaktiver

541.364.561
24.393.668

544.169
20.465

310.

AKTIVER I ALT

565.758.229

564.634

20.356.368
576.921
791.310

18.713
465
804

PASSIVER
Henlæggelser {afdelingens OQSQaring}

401.
402.
405.

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

417.
426.

Langfristet gæld
Kortfristet gæld

21.724.599
540. 776.104
3.257.526

19.981
542.798
1.855

430.

PASSIVER I ALT

565.758.229

564.634

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor i henhold til Velfærdsministeriets 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
2009. Lånene er, i overensstemmelse med vejledning om almene boliger m.v. optaget som aktiv under poste,
midlertidige driftslån. Aktivet kan ikke gøres likvidt, hvorfor aktivet er uden værdi.
Ifølge langtidsbudgettet for planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, vil der i 2013 ikke være
tilstrækkelige henlæggelser til at dække de planlagte vedligeholdelsesarbejder m.v.

-3-

_

. Pol
Galgebai<1l'e~s
afdeli.ngsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslf!Jl1111d
galgebakke1111@mail.dk 43 64 15 02

Vedrø materiale til:

Regnskabsbeboermøde
mandag den 31. maj 2010 kt 19.30 i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeudvalg. 4a) Godkendelse af forretningsorden
(se s. 2-3 i materialet husstandsomdelt 19. april) 4b) Godkendelse af dagsordenen. 5) Beboermødereferater:
- Beboermødet 22. marts om TV (se GB Posten nr. 347) - Beboermødet 19. april om bolignettet (se side 2)

6) Beboerhusets forretningsudvalg
a) Godkendelse af forretningsudvalgets beretning
b) Valg til beboerhusets forretningsudvalg
) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning (se s. 4- 7 i materialet husstandsomdelt 19. april)
8) Godkendelse af regnskab 2009 ( husstandsomdeles sammen med disse sider)
a) Fremlæggelse og diskussion af regnskab 2009
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidleme og GAB' s rådighedsbeløb.
c) Afstemning om regnskab 2009
9) Indkomne forslag (der er ingen indkomne forslag)
10) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
a) Overgang til 2-årige valgperioder (ses. 8 i materialet husstandsomdelt 19. april)
b) Beslutning om antal medlemmer og om valg af formand.
c) Valg til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse.
d) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen
11) Valg af intern revisor
12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe
13) Orientering om forløbet af V As generalforsamling 26. maj
(

'

, ...•) Eventuelt
E/ier vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmedlemmer.
( husstandsomdelt d. 21. maj- senest)

Vedr. materialet til regnskabsbeboermøde på Galgebakken 31. maj 2010

0. 1-I.
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Side 1 af 2

Forslag til forretningsorden for beboermøder på Galgebakken
Forretningsorden for afvikling af beboermøder på Galgebakken
1. Beboermødet åbnes af et bestyrelsesmedlem.
2. Bestyrelsesmedlemmet leder valget af dirigent(er) og referent.
3. Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og beslutningsdygtighed i henhold til VA's
vedtægter.
4. Dirigenten sørger for, at der vælges et stemmeudvalg på mindst 3 medlemmer.
5. Dirigenten sikrer, at mødets forretningsorden godkendes og endelige dagsorden fastlægges.
6. Dirigenten meddeler og sikrer tidsrammer for de enkelte dagsordenspunkter.
7. Referatet af sidste beboermøde behandles.
8. Under diskussion af dagsordenspunkter giver dirigenten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge,
de indtegner sig hos dirigenten. Ingen må tage ordet uden dirigentens tilladelse.
9. Indbudte gæster har taleret, men ikke stemmeret. Driftslederen har en stående invitation til
deltagelse i beboermøderne.
10. Talerne må nøje holde sig til det foreliggende emne inden for dagsordenspunktet og i øvrigt
rette sig efter dirigentens anvisninger.
11. Dirigenten kan beslutte afslutning eller indskrænkning af taletiden.
12. Såfremt en mødedeltager anmoder om en "kort bemærkning", kan dirigenten bryde de
indtegnede taleres rækkefølge og give vedkommende ordet. Den "korte bemærkning" skal være af
oplysende karakter eller korrigerende art for selve punktets behandling og må ikke vare over et
minut. I modsat fald skal taleren af dirigenten henvises til at få ordet efter tur.
13. Dirigenten sørger for, at diskussionen opsummeres ved afslutningen af hvert dagsordenspunkt.
14. Forslag til beslutning samt ændringsforslag til stillede forslag skal fremsættes skriftligt på
overhead før afslutning af diskussionen af punktet.
15. Økonomiske beslutninger, der ikke er indeholdt i budgettet, kan kun træffes, når forslaget har
været offentliggjort i Galgebakkeposten eller ved husstandsomdeling .
16. Ved diskussion af forslag til beslutning kan forslagsstilleren få ordet som sidste taler.
17. Ændringsforslag sættes til afstemning før det forslag, hvortil det er stillet.
18. Der foretages skriftlig afstemning, når mindst 1/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede
(=1 stemme pr. stemmeseddel) forlanger det.

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken 26. april 2010

0.1-/.

Side 2 af 8

19. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed opretholdes
den bestående tilstand.
20. Afstemning ved personvalg skal være skriftlig, hvis der opstiller flere kandidater, end der skal
vælges.
21. Ved personvalg opstilles kandidaterne i den rækkefølge, de foreslås. Der skal være skriftligt
tilsagn om opstilling fra foreslåede kandidater, der er fraværende.
22. De tilstedeværende stemmeberettigede afgiver pr. stemmeseddel op til det antal stemmer, der
svarer til det besluttede antal bestyrelsesmedlemmer.
23. Det antal kandidater, der opnår flest stemmer og svarer til det besluttede antal
bestyrelsesmedlemmer, er valgt. Såfremt flere kandidater opnår samme stemmetal, afgøres
rækkefølgen ved lodtrækning, der foretages af dirigenten.
24. Referat af beboermøderne skrives som beslutningsreferat. Referaterne skal foreligge senest 10
arbejdsdage efter beboermødet i underskrevet stand. Referatet offentliggøres snarest derefter i GBposten eller ved selvstændig omdeling. Møderne optages på bånd til støtte for referatskrivningen.
Udtalelser, der har betydning for beslutningsgrundlaget, refereres kort.
25. På et hvilket som helst tidspunkt kan en mødedeltager få ordet til forretningsordenen, hvis der
opgives, til hvilket punkt på forretningsordenen vedkommende ønsker at tale.
26. 5 mødedeltagere kan skriftligt stille forslag om ny dirigent. Et sådant forslag sættes straks til
afstemning. Afstemningen ledes af et bestyrelsesmedlem.
27. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten.

Forslaget til revideretforretningsorden for beboermøder er stillet af Galgebakkens
afdelingsbestyrelse.

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken 26. april 2010
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'fil regnskabsbeboermødet 26. aprU, pkt. 9 a:

Overgang til toårige valgperioder for afdelingsbestyrelsen
Uddrag fra V As vedtægter v~dr. valg til afdelingsbestyrelsen:
§ 19

Beboermødet træffer beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse. Afdelingsbestyrelsen
skal består af et ulige antal medlemmer, dog minimum 3 medlemmer. Valgbare som
medlemmer til afdelingsbestyrelsen er boligtagere i afdelingen, disses ægtefælder samt
hermed sidestillede personer, dog ikke personer ansat i VA.

Stk. 2 For så vidt angår afdelingsbestyrelsens funktionsperiode, finder reglerne i§ 13, stk. 3,
tilsvarende anvendelse. ((I§ 13 stk. 3 fastsættes valgperioden for bestyrelsens
medlemmer til 2 Jr sJledes, at halvdelen afgJr hvert andet Jr. For suppleanter er
valgperioden 1 Jr.)) Beboermødet kan dog beslutte, at valgperioden skal være 1 år.

Såfremt et beboermøde beslutter overgang fra 1 til 2 års valgperiode for afdelingsbestyrelsen, skaf det samme beboermøde bestemme, hvilke af de på mødet valgte
afdelingsbestyrelses-medlemmer, der har 2 års valgperiode, og hvilke der det første år
har 1 års valgperiode.

VAs vedtægter i deres helhed kan ses på BO-VESTs hjemmeside www.bo-vest.dk eller fås ved
henvendelse til afdelingsbestyrelsens kontor, Øster 6-2a.

(

Materiale til regnskabsbeboermøde på Galgebakken 26. april 2010
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Forretningsorden for afvikling af
beboermøder på Galgebakken

16. Dirigenten sørger tor, at a1sKussionen opsummeres ved afslutningen
af hvert dagsordenspunkt.

:Il.. Beboermødet åbnes af et nævns-

17. dirigenten sørger for, at alle tilstedeværende stemmeberettigede før
afstemningen har haft mulighed for
at høre eller læse den fulde ordlyd af
det forslag, der er under afstemning.
Evt. ved brug af tavle, overhead eller
lignende.

11. Talerne må nøj~ holde sig til det
medlem.
foreliggende emne inden for dags2. Nævnsmedlemmet leder valget af ordenspunktet og i øvrigt rette sig
dirigent og referent. Valget sker ved efter dirigentens anvisninger.
håndsoprækning.
12. Enhver mødedeltager har ret til
3. Dirigenten konstaterer beboer- mundtligt at stille forslag om afslutmødets lovlighed og beslutnings- ning eller indskrænkning af taletidygtighed i henhold til VA's ved- den. Et sådant forslag skal straks
tægter og sikrer at mødets forret- sættes under afstemning.
ningsorden fastlægges og evt. oplæB. Forslag til beslutning under det
ses.
diskuterede · punkt samt ændrings4. dirigenten sørger for at der vælges forslag til stillede forslag kan og skal
et stemmeudvalg på mindst 3 med- fremsættes
skriftligt på overlemmer.
headpapir før vedtaget afslutning af
5. Dirigenten oplæser forslag til diskussionen af punktet. Såfremt
dagsorden og den endelige dagsor- forslaget skal til afstemning, skal
den fastlægges.
punktet vises klart synligt for alle
deltagere i beboermødet under hele
6. Dirigenten sikrer, at der vedtages afstemningen.
tidsrammer og diskussionsform for 14. ved diskussion af forslag til bede enkelte dagsordenspunkter samt slutning kan forslagsstilleren få ordet
indtegning på talerliste ved diskus- som sidste taler.
sion i plenum.
15. Såfremt en mødedeltager anmoi. Referatet af sidste beboermøde der om en "kort bemærkning", kan
behandles.
dirigenten bryde de indtegnede tale§. Under diskussion af dagsordens- res rækkefølge og give vedkompunkter giver dirigenten mødedel- mende ordet. Men den "korte betagerne ordet i den rækkefølge, de mærkning" skal være af oplysende
indtegner sig hos dirigenten.
karakter eller korrigerende art for
9. ingen må tage ordet uden dirigen- selve punktets behandling og må
ikke vare over et minut. I modsat
tens tilladelse.
fald skal taleren af dirigenten henrn. Indbudte gæster har taleret, men
vises til at få ordet efter tur.
ikke stemmeret.

BM· otl

18. Alle afstemninger afgøres ved
almindelig stemmeflerhed.
19. I tilfælde af stemmelighed opretholdes den bestående tilstand.
20. Ved personvalg skal der foretages skriftlig afstemning, når mindst
en af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det. Ved andre
afstemninger skal der foretages
skriftlig afstemning, når mindst 1/3
af de tilstedeværende stemmeberettigede forlanger det.
21. Ændringsforslag sættes under

afstemning før det forslag, hvortil
det er stillet.

22. Økonomiske beslutninger, der
ikke er indeholdt i budgettet, kan
kun træffes på et beboermøde, når
forslaget har været offentliggjort i
Galgebakkeposten.
23. Ved personvalg opstilles kandidaterne i den rækkefølge, de foreslås. Der skal være skriftligt tilsagn
om opstilling fra foreslåede kandidater, der er fraværende.

nnæme a1 stemmengm;u veu
personvalg beslutter beboermødet,
om der skal være lodtrækning eller
omvalg. Dirigenten forestår lodtrækningen.

.L"i. 1

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

26. På et hvilket som helst tidspunkt
kal]. en mødedeltager få ordet til forretningsordenen, hvis der opgives, til
hvilket punkt på forretningsordenen
vedkommende ønsker at tale.
27. Forslag om ny dirigent sættes
straks under afstemning. Afstemningen ledes af et nævnsmedlem.

28. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan
løses af nærværende forretningsorden, afgøres af dirigenten.
29. Referat af beboermøderne skrives som beslutningsreferat fra og
med RBM 15.04.08. Referaterne
skal foreligge 14 dage efter beboermødet i underskrevet stand og offentliggøres snares derefter i GBposten eller ved selvstændig omdeling. Møderne optages på bånd til
støtte for referatskrivningen. Ved
deltagelse af personer 'udefra', eks.
Vis repræsentanter for VAs bestyrelse, myndigheder el. lign., der kan
bidrage med udtalelser, der har betydning for beslutningsgrundlaget,
refereres disse dog udførligt.

Senest ændret på beboermødet den 15. april 2008

FORRETNINGSORDEN FOR VALG AF BEBOER.NÆVN

Bilag 4 A

§ 1

Alle afstemninger på beboermødet foretages ved håndsoprækning, medmindre 1/3 af de
fremmødte forlanger skriftlig afstemning.

§2

Beboermødet vælger sin dirigent blandt de stemmeberettigede fremmødte, således at den
kandidat, der opnår flest stemmer, anses for valgt.
f"•
Står stemmerne mellem flere kandidater lige, afgøres spørgsmålet ved lodtrækning.

§3

Antallet af beboernævnsmedlemmer fastsættes af beboermødet, således at det forslag, der opnår
flest stemmer, anses for fastsat
Har flere forslag opnået det samme antal stemmer, afgøres antallet ved lodtrækning, som
foretages af dirigenten.

§4

Hvis beboermødet beslutter, at formand for beboernævnet vælges direkte på beboermødet,
afholdes valg af formand inden valg af medlemmer og suppleanter til beboernævnet.

§5

Beboermødet afgør, om der skal holdes særskilt valg af suppleanter for beboernævns-medlemmer,
eller om de 4 kandidater, der - uden at blive valgt til nævnet - opnår flest stemmer, indtræder
som suppleanter.

§6

Ved valg af beboernævn beslutter beboermødet, hvilke af følgende afstemningsprocedurer der skal
gælde.

a)

Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver op til det antal stemmer, der svarer til antallet af
nævnsmedlemmer.

b)

Hver af de fremmødte stemmeberettigede afgiver et antal stemmer, der svarer til antallet af
nævnsmedlemmer.
Det antal kandidater, der svarer til antallet af nævnsmedlemmer, og som har opnået flest
stemmer, anses for valgt.
Såfremt flere kandidater opnår det samme stemmeantal afgøres rækkefølgen, hvori de er valgt ved
lodtrækning, der foretages af dirigenten eller ved omvalg blandt de implicerede.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 21/111977.
Revideret den 9/10 2000.

Til Beboermødet i Galgebakken, 26. April 2010.

Fuldmagt.
Da jeg er bortrejst på mødetidspunktet og derfor
ikke har mulighed for at deltage i mødet,
meddeler jeg hermed at jeg genopstiller til
Forretningsudvalget i Beboerhuset for den
kommende periode.

Med venlig hilsen

,,~KD-DJ 71/~StUJ
Preben Iversen.

20. april 2010
Niels Keller
Galgebakken Over 7-8
2620 Albertslund

Til Regnskabsbeboermødet.

Opstilling til Galgebakkens Bestyrelse.
Jeg er på bortrejst på datoen for regnskabsbeboermødet.
Jeg gør opmærksom på at jeg ønsker at forsætte i GAB.

,,lrf'

Med venlig hilsen

/

/

/ /
'/(
////,
Niels Keller

Referat fra regnskabsbeboermøde 31. maj 2010
Oprindeligt var regnskabsbeboermødet indkaldt til 26. april, men pga fejl i
årsregnskabet måtte dette møde aflyses. Efterfølgende blev der nyindkaldt til
regnskabsbeboermøde med afholdelse den 31. maj. En uge inden mødet blev der
husstandsomdelt et nyt årsregnskab for 2009. Til mødet blev der udleveret
stemmesedler til 31 husstande, hvilket (v. 700 = 100%) svarer til, at 4,4% af
samtlige husstande var repræsenteret. Endvidere deltog BO-VESTs økonomichef,
Kenn E. Hansen i mødet.

JL) Dorte Brink blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen til med-dirigeimt.
2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent.
3) Benny Klausen og Lars Messen blev valgt til stemmeudvalg.
4a) Godkendelse af fonetningsorden: Fra afdelingsbestyrelsen. forelå der et
forslag til en revideret forretningsorden for beboermøder (optrykt i det
· husstandsomdelte materiale). Niels Keller fra afdelingsbestyrelsen fremlagde
forslaget: Det er oprindeligt udarbejdet aflda Simonsen, som var dirigent på
beboermødet i januar. Forslaget indebærer ikke væsentlige ændringer i fht. den
hidtidige forretningsorden, men formuleringerne er blevet gjort kortere og klarere.
Mødets dirigent gjorde opmærksom på, at en forretningsorden - i modsætning til
vedtægter - principielt kun gælder for det møde, hvor den vedtages. Således var
der denne gang pga. det beskedne fremmøde kun valgt 2 stemmeoptællere. Med
denne ændring/præcisering blev forslaget til forretningsorden vedtaget.
4b) Dagsordeneim: Dirigenten oplyste, at pkt. 9: Indkomne forslag udgik, da der
ikke var kommet nogle forslag. Herefter blev dagsordenen godkendt.
5) Beboermødereferater fra beboermødet 22. marts om TV og beboermødet 19.
april om bolignettet. Der var ingen bemærkninger til referaterne.

6) Beboerhusets forretningsudvalg
Forretnings1111dvalgets beretning: Maiken Refby fortalte bla., at der var
oprettet en netværksgruppe af beboere, med det formål at få input til og gang
i nye initiativer i beboerhuset. Indtil nu var der holdt to møder i gruppen. Der
er lavet en mailliste, som alle interessere kan skrive sig på. Maiken fortalte
også, at beboerhusets forretningsudvalg har skiftet navn til
beboerhusgruppen.
Forretningsudvalgets beretning blev godkendt af beboermødet.

Valg tiil beboerlmsets forretningsudvalg (nu: beboerhusgruppen): Maiken
Retby, Preben Iversen, Jan Olsen, Brita Rindom og Dorte Brink stillede op
og blev valgt.

4

-="--------

f!A I .f1l?RA KK1"DO~Tl:i'l\.J

7r).
/ ,~ I

7) Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning
(ses. 4-7 i det husstandsomdelte materiale)
Biba Schwoon fremlagde beretningen: Afdelingsbestyrelsen har haft fat i
næsten alle af de punkter, som blev opstillet i arbejdsgrundlaget for 2009-10.
Dog er afholdelse af et informationsmøde om helhedsplanen blevet udskudt
til den kommende periode, fordi helhedsplanforløbet er blevet udskudt 1 år.
Jens Ellesøe Olsen orienterede om status for sagen vedr. salget af
institutions-bygningerne og de gamle beboerlokaler, hvor der nu er kommet
så meget skred i sagen, at den forhåbentlig kan afsluttes med et godt resultat
i løbet af sommeren.
Ved en fejl var GAB's arbejdsgrundlag for den kommende periode 201011 ikke kommet med i det husstandsomdelte materiale. Biba nævnte i stedet
punkterne fra arbejdsgrundlaget og svarede på spørgsmål. (( Arbejdsgrundlaget 2010-11 er medtaget som bilag til referatet/ ref.)).
Afdelingsbestyrelsens beretning blev godkendt.

8) Godkendelse af regnskab 2009
Fremlæggelse og disk1111ssion af regnskab 2009: Jens Ellesøe Olsen fra
afdelingsbestyrelsen fremlagde årsregnskabet: Regnskabet er blevet rettet, så
det fremgår, at den for meget opkrævede husleje fremstår på 881.000 kr.,
skal betales tilbage til beboerne. Regnskabet nu kun et mindre overskud på
213.000 kr., som er blevet brugt til yderligere afskrivninger.
Fra beboermødet var der flere kritiske kommentarer til fejlen med for
meget opkrævet husleje. BO-VESTs økonomichef, Ken Hansen beklagede
fejlen, som han også selv fandt var meget utilfredsstillende. Han fortalte, at
der er strammet op på kontrollen af regnskabet inden det sendes til revisoren,
og han garanterede for, at regnskaberne fremover ville være i orden.
Beboermødet godkendte årsregnskabet.

9) Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen
a) Overgang til 2-årige valgperioder: Afdelingsbestyrelsen foreslog, at
beboermødet overgår fra etårs til toårs valgperioder for afdelingsbestyrelsen,
således at kun halvdelen af medlemmerne er på valg på årets
regnskabsbeboermøde.
Beboennødet vedtog at overgå til toårs valgperioder.

..
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Ibi) Beshlltl!llil!llg om al!lltal medlemmer og om valg afformaml!:
Det blev besluttet, at afdelingsbestyrelsen fortsat skal bestå af9 medlemmer
og 3 suppleanter. Ida Simonsen stillede forslag om, at formanden vælges på
beboermødet og ikke som hidtil af afdelingsbestyrelsen. Der var 34 stemmer
for forslaget og 24 stemmer imod.
Biba Schwoon blev foreslået som formand og enstemmigt valgt.
c) Valg til Galgelbiakkel!lls Afdelil!llgslbiestyrelse: Pga. overgangen til toårs
valgperioder blev der først afholdt valg til de pladser, hvor valget gælder for
to år: Her blev Niels Keller, Annette Schrøder, Mike Hjort Andersen og Ken
Møller valgt. Som formand var Biba i forvejen valgt for en toårs periode. Til
pladserne med kun et års valgperiode blev Birthe Y. Nielsen, Jytte
Overgaard, Jytte Jørgensen og Jens Ellesøe Olsen valgt.
d) Valg a:lf suppleH11:er: Henrik Nordfalk, Steen Søndergaard og Leif
Neergaard blev valgt.
10) Valg a:lf il!ll11:ern revisor: Igennem flere år har økonomiudvalgt også
varetaget den interne revisorfunktion. Da ingen ønskede at stille op til valg,
fortsætter denne ordning.
11) Valg 11:il Albertslum! kommu.l!lles brugergruppe: Birthe Y. Nielsen blev
genvalgt som GBs repræsentant i brugergruppen og Benny Klausen blev
suppleant.
12) Orien11:eril!llg om forløbet af V As generalforsamlil!llg 26. maj: Biba
Schwoon fortalte bl.a., at der i år havde været meget få fremmødte på
generalforsamlingen. Pga. den nye lovgivning blev der vedtaget en række
ændringer af vedtægterne og der afholdes en ekstraordinær
generalforsamling d. 16. juni alene med vedtægtsændringerne på
dagsordenen.
13) Evel!lltueld:: Herunder oplyste Jens Ellesøe Olsen, at det er aftalt, at BOVESTs økonomichef skriver i GB Posten til beboerne om fejlen med for
meget opkrævet husleje.

16.juni 2010
Dirigent:
Dorte Brink

med-dirigent:
Birthe Y. Nielsen

Referent:
StenHansen

BILAG: Arbejdsgrundlag for GAB's arbejde i 2010- 11
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2

2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Ekstraordinært beboermøde:
_ ~Jnfor_mation__ og debat_Qm _

3 års revisioner af agendaplan og landskabsplan
tirsdag den 17. august 2010 kl. 1930
i Beboerhuset
Den nuværende Landskabsplan og Agendaplan kan ses på Galgebakkens hjemmeside
(www.gbakken.dk). Forslag til revideret Landskabsplan og revideret Agendaplan bliver
husstandsomdelt en uge inden mødet.
Formålet med mødet er at forhåndsdebattere de to planrevisioner med henblik på
debat og vedtagelse med evt. tilhørende budgetkonsekvens på budgetbeboermødet
torsdag den 16. september (se bagsiden).

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

4) Landskabsplan 2011-2013
a) Forelæggelse generelt med tilhørende ændringer i fht. gældende plan
b) Forelæggelse specielt af forslag om ændring afvedligeholdelsesordning for D-huse
c) Forelæggelse specielt af forslag om fremtidig udvikling af beplantningen på parkeringspladserne

5) Agendaplan 2011-2013
a) Drøftelse af planforslagets indhold, gerne med ideer, ønsker og stillingtagen til planens form
b) Hvordan bruger beboerne det materiale, der er til rådighed:

- Galgebakkens Agendaplaner (husstandsomdeles og vedtages på det årlige budgetbeboermøde)
- Kommunens 'lille' grønne regnskab med en foreløbig udgave af Agendaplanen (husstandsomdeles)
- VA's grønne regnskab (husstandsomdeles og fremlægges og vedtages på VAs årlige genrealforsamling)
- Løbende information fra Agendagruppen i Galgebakke Posten

Afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmed/emmer er adgangsberettige til beboermødet.

OBS! næste side: Indkaldelse til budgetbeboermøde torsdag den 16. september
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Materiale til:
Ekstraordinært beboermøde:
information og debat om

3 års revisioner af agendaplan og
landskabsplan
tirsdag den 17. august 2010 Id. 1930
i Beboerhuset
Mødets formål er at forhåndsdebattere de to planrevisioner med henblik på debat og
vedtagelse med evt. tilhørende budgetkonsekvens på budgetbeboermødet torsdag den 16.
september. På de følgende sider kan du læse forslagene til revision af de to planer.
I Landskabsplanen er ændringsforslagene anført med
skrift, mens den tekst, som er
uforandret, er skrevet med sort. Dog er de sidste 4 sider i materialet et selvstændigt
forslag om træer på p-pladserne.
Agendaplanen for 2011- 14 er nyskrevet. Den nugældende Agendaplan kan ses på
Galgebakkens hjemmeside (.www.gbakken.dk ).

Forslag til dagsorden (og oversigt over indholdet):
1) Valg af dirigenter 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

4) Landskabsplan 2011-2014 ( s. 2-10 og 19-24)
a) Forelæggelse generelt med tilhørende ændringer i fht. gældende plan (m.

skrift i materialet)

b) Forelæggelse specielt af forslag om ændring afvedligeholdelsesordning for D-huse (s. 4 m.
c) Forelæggelse specielt af forslag om fremtidig udvikling af beplantningen på p-pladseme (s. 25 -28)

5) Agendaplan 2011-2014 ( s.11-18 = midtersiderne)
a) Drøftelse af planforslagets indhold, gerne med ideer, ønsker og stillingtagen til planens form
b) Hvordan bruger beboerne det materiale, der er til rådighed:
- Galgebakkens Agendaplaner (husstandsomdeles og vedtages på det årlige budgetbeboermøde)
- Kommunens 'lille' grønne regnskab med en foreløbig udgave af Agendaplanen (husstandsomdeles)
- VA's grønne regnskab (husstandsomdeles og fremlægges og vedtages på VAs årlige gemealforsamling)
- Løbende information fra Agendagruppen i Galgebakke Posten

Afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer er adgangsberettige til beboermødet
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Den oprindelige landskabsplan
v/landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt
- materiale: "Galgebakkebogen" fra 1973, udleveret til alle husstande

Stræderne
Den mindste enhed i bebyggelsens fælles udernm er stræderne. De er alle forsynet med en
grundkonstruktion af pergolaer, oprindeligt tilplantet med en halv snes forskellige arter af slyng- og
klatrevækster.
Der blev plantet hurtigtvoksende hybrid- eller bævreasp, som skulle ophjælpe den mere
permanente bevoksning af eg, tjørn, fuglekirsebær og frugttræer.

Haverne
Den oprindelige tilplantning med et frugttræ pr. have, hække af avnbøg for enden af
rækkehushaverne og slyngplanter på plankeværkerne gav hurtigt Galgebald<:en et grønt udseende.

K varterstræderne
Den oprindelige beplantning i kvarterstræderne er dels pile- og elmetræer, dels pilekrat og på
skråningerne fuglekirsebær.

Pladser
Torvets asfaltareal var oprindeligt tænkt som en mindre sø. Op til betonafgrænsningen ligger dels
en lille græsbeklædt bald<:e, dels en danseplads omkranset af lindetræer. På Torvet plantedes i sin tid
træer og buske i brøndringe.
De øvrige pladser indgik i kvarterstræde-beplantningen.

Grønningen
Det store grønne opholds-, lege- og boldspilsareal består dels af en cirkelrnnd boldbane omgivet af
en mindre vold, begge beklædt med græs, dels af et fladere græsareal markeret med et antal
gråpopler, der er blevet Galgebald<:ens højeste træer, og tidligere et antal elmetræer.
Mod vest ligger kælkebaldcen, beldædt med græs. Mod syd et par cirkulære rnm med bålpladser,
omlaanset af mirabelhegn. På skråningen mod Vester står fuglekirsebær og tjørn.

Parkeringspladser
Poppeltræerne er oprindeligt plantet i rigelig mængde på parkeringspladserne, deriøvrigt er
forsynet med en rældce tremmehegn med slyngplanter, der skulle bryde synet af de mange biler på
pladsen til mindre enheder.

Randbeplantning på omgivende volde
Den tætte beplantning af el, tjørn og eg med brombær i bunden, der oprindeligt blev foreslået som
randbeplantning skulle hurtigt skaffe ly og læ for mennesker og planter. De beplantede volde skulle
skæ1me mod trafik og indkig.
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Haverne
Til alle huse, bortset fra D-husene, hører en privathave. Dertil kommer forskellige fælleshavearealer og halvprivate områder alt efter hustype (se husreglementet).
Maksimal hegns- og hækhøjde er ligeledes beskrevet i husreglementet.
Driften har principielt ingen opgaver i haverne, men kan dog i særlige tilfælde være behjælpelig
med beskæring og fældning af store træer - samt beskæring af hække, der er blevet for store (hjælp
til selvhjælp).
Facadebeplantning på boligerne beskæres - af hensyn til tagkonstruktionen der, hvor beboerne ikke
selv har udført det.

Kvarterstræder
Der er 8 kvarterstræder. Fælles for alle kvarterstrædeme er, at belægningen på stierne består af
asfalt rammet ind af en brostenskant. Alle kvarterstræder afsluttes med en lege- eller boldspilplads.
Sidstnævnte ud til Grønningen.
Beplantningsmæssigt og arkitektonisk kan man opdele stræderne i 3 typer.
1. Vester og Sønder: pilen, Salix alba 'Saba', har tidligere domineret begge steder. I Vester er alle
piletræerne fældet. De sidste blev fældet på grund af gravearbejdet i forbindelse med etablering af
varmecentralerne. De Robinia, Robinia pseudoacacia, der blev plantet i 1992, er erstatningstræ for
pilen. I Sønder står der endnu nogle store piletræer samt enkelte Robinia. Ændring: ... er
piletræerne fældet, mens enkelte Robinia står tilbage. Her er der desuden en del Fuglekirsebær,
Prunus avium, på den sydvendte skråning
2. Sten, Mark og Skrænt. Her er det Fuglekirsebærrene på de sydvendte skråninger, der dominerer.
3. Øster, Over og Neder. De Robinia, der blev plantet i 1992, fungerer som erstatningstræ for pilen,
som stod her. I Øster står der dog et piletræ tilbage. I december 2003 er der plantet Røn, der skal
erstatte Robiniaen, som på et tidspunkt skal fældes på grund af deres størrelse og tendens til at
lægge rødder ud under asfalten i stiarealet. Der er i Over og Neder enkelte frugttræer og frugtbuske.
Ved Sønder 3 er der et lille pileluat og 3 betonringe beplantet med bøgepur, Fagus sylvatica. Ved
Sønder 2 er der i januar 2007 genplantet pilekrat, PommerskDugpil. I Sønder og Vester er de gamle
sandkasser mellem betonmurene fyldt op med muld og sået til med græs i foråret 2007. Disse skal
stå som græsflader.
Driften klipper græs efter forskrifter for græsflader, passer og vedligeholder nyplantede træer,
plejer større træer, fjerner eller nedskærer selvsåede træer og buske, fælder og nyetablerer, plejer
pur og står for pleje af Galgebakkens fælles-legepladser.

Hovedstier
forbinder de forskellige kvarterer i bebyggelsen og er hovedfærdselsårer.
Gl. Landevej-stien går fra tunnellen ved Øster 9, forbi købmandsbutikken og imellem Sten og
institutionerne til tunnellen under Herstedvestervej ved Grønningen. Trippendals-stien går fra
tunnellen under Kærmosevej ved Over og Neder, henover Rullebaldcen, imellem Mark og Sten til
tunnellen under Herstedvestervej på Grønningen.
Gl. Landevej-stien og Trippendals-stien er kommunale stier, hvor belægningen vedligeholdes af
kommunen. Beplantningen består af græs og enkeltstående træer af Spidsløn, Acer platanoides, og
Fuglekirsebær, Prunus avium.
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Legepladser
Der er i øjeblild<:et fungerende legepladser 7 steder på Galgebald<:en.
Imellem Sten, Kollektivstrøget og Rullebald<:en ligger Galgebald<:ens største legeplads, Den Blå, fra
1999, med et st01i klatrestativ med to rntsjebaner og to gynger. Faldunderlag af ærtesten. Små
borde og bænke, små græsplæner og en asfaltsti, der snor sig uden om og igennem legearealet. Mod
nord et st01i bassin med brnser og en græsplæne.
I Vester ved Grønningen ligger en småbørnslegeplads, fra 1999, med klatrestativ, rntsjebane og
tovværk, 2 gynger, bord og bænk til voksne. Faldunderlag af ærtesten.
Den gamle, lille legeplads ved Vester 8 er renoveret med græs mellem de nymalede "savanne"betonvægge.
I kvarterstræderne Øster, Over og Neder er der i 2003 blevet anlagt nye legepladser til børnene og
opholdsområder til de voksne. Gennemgående temaer er planter, jord, vand og bevægelse. Ild
afhængigt af voksen deltagelse. Vandposterne kan aktiveres med tryldmapper med automahsk stopfunktion. Belægninger af græs og grnsstier, faldunderlag af havgrns. Der er plantet Dværgpil,
frugttræer, Jasmin- og Potentilbuske. Forskellige legeredskaber på hver plads.
Planteliste for

Pil, Salix repens 'Saret'
Syren, Syringa vulgaris,sort ukendt
Kinesisk Perikon, Hypericum 'Hidcote'
Uægte Jasmin, Philade!phus cymosus 'Bouquet Blanc'
Kirsebær, Prunus avium, sort ukendt
Æble, Malus domestica, sort ukendt
Over
Salix repens 'Saret'
Syren, Syringa vulgaris, sort ukendt
Kinesisk Perikon, Hypericum 'Hidcote'
Uægte Jasmin, Philadelphus cymosus 'Bouquet Blanc'
Kirsebær, Prunus avium, sort ukendt
Malus domestica, sort ukendt
Neder
Pil, Salix repens 'Saret'
Syren, Syringa vulgaris, sort ukendt
Kinesisk Perikon, Hypericum 'Hidcote'
Uægte Jasmin, Philadelphus cymosus 'Bouquet Blanc'
Æble, Malus domestica, sort ukendt

I Sønder er der en gammel legeplads bestående af betonvægge, sandkasse, legehus, rntsjebane og
gyngestativ på græs. Ændring: Ved Sønder 8 og 9 er den gamle legeplads i 2009 erstattet af en ny
med tårn og forskellige legeredskaber og gynger. Med undtagelse af en enkelt til boldspil er
betonvæggene fjernet. Faldunderlag af ærtesten. Legebruser og bassin er bevaret.
Ved Torv 3 en stor sandkasse med rntsjebane og klatrevæg. Ændring: Den gamle legeplads ved
Torv 3 er nedlagt.
Midlertidig status: Der planlægges renovering afforskellige dele af legepladserne i Vester ved
Grønningen og i Neder, Over, Øster. Legepladsudvalget er desuden i gang med et samlet overblik
over legemulighederne på Galgebakken, herunder erstatning for en del af de gynger, der er
nedtaget af sikkerhedsmæssige grunde.

Driften renser brønde i Øster, Over og Neder, fejer bassiner, river faldunderlag, renser
brostenskanter, klipper græs, passer og vedligeholder nyplantede træer og buske, plejer større træer
og buske, fjerner eller nedskærer selvsåede træer og buske, fælder og nyetablerer, bekæmper ukrndt
på grnsarealer, i bede og plantehuller.
Den generelle sikkerhed på legepladserne varetages af ekstern konsulent, hvor det er nødvendigt.
Driften foretager daglig visuel kontrol samt gennemgang I gang månedligt.
Petanque-banen vedligeholdes efter løbende aftale med Petanque-klubben.
Materiale til beboermøde om revisionen af Landskabsplan og Agendaplan
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Grønne områder langs volde
Områderne er fællesområder bestående af græsplæner. Disse områder afgrænses alle steder af
boligernes baghaver på den ene side og vold eller offentlig sti på den anden. De fremstår som
græsplæner med enkelte træer. Bag Vester 8 og 9 står der Ask, Fraxinus excelsior. Ændring: Den
store Gråpoppel, Populus canescens, er - efterforslag.fra en beboer til beslutning på beboermøde fældet i 2008. Bag Sønder, Neder og Øster står der enkeltstående Hybridasp, Populus x
tremoloides. Bagved Over, Vester 9 og enkelte andre steder står der buske, hække og stauder, som
beboerne selv har plantet. I Sønder er der en lang trappe fra-Sønder 9 og ned til stien ved volden. I
februar 2007 er al tjørnen 1yddet i det nordøstligste stykke af Galgebakken i en firkant afgrænset af
veje og stier og hegnet på den anden side. Der skal stå enkeltstående egetræer med naturgræs i
bunden.

Ti(føjelse: I Galgebakkens Husreglement er beboernes råderet over de forskellige arealer defineret
nærmere.
Driften klipper græs, plejer og vedligeholder naturgræs, plejer større træer og buske, fjerner eller
nedskærer selvsåede træer og buske, fælder og nyetablerer, bekæmper ukrudt med gasbrænder på
den lange trappe.

Parkeringspladser
Parkeringspladserne bruges som parkeringsplads for Galgebakkens beboere, gæster, firmaer og
håndværkere med ærinde og arbejde i bebyggelsen. Parkeringspladserne fungerer samtidig som
adgangsveje til bebyggelsen.
Der er 5 parkeringspladser på Galgebakken, benævnt A, B, C, D, E.
Parkeringspladserne består af 4 hovedelementer. Adgangsveje med asfaltbelægning afgrænset af to
rækker brosten på hver side. Gruspladser, hvor bilerne kan parkere. Grønne øer, hvor der er plantet
Popler, Populus canadensis, og forskellige buske med en græs/urtevegetation i bunden. I februar
2007 er der plantet Sargents æble, Malus sargentii, på øerne på parkeringsplads Bog C. Arbejdet
med at
bundvegetation på parkeringspladserne A, Dog E fortsætter i vinteren 2007 - 08.
Ændring: I perioden 2007 - 08 blev plantningen af buske gennemført på alle P-pladser. Der er
desuden lagt store sten på P-pladserne for at begrænse fart og dermed opkøring af
grusbelægningen og for at begrænse udgifterne til vedligeholdelse af P-pladserne.
(Se desuden afsnit om udvikling af Galgebakkens parkeringspladser, s. XX.)
Nederst ses en beskrivelse af plantesammensætningen på de enkelte parkeringspladser. På
parkeringsplads B, C og E ligger Galgebakkens haveaffalds-kompostpladser. De er hegnet ind med
en åbning mod nord. I efteråret 2005 blev der etableret nye affalds-øer på alle parkeringspladser.
Huset består af et stålskelet, hvor væggene udgøres af Efeu, Hedera he/;x, og Vildvin, Vitis vinifera.
Tilføjelse: Langs affalds-øerne på P-plads Bog C mod hh. Autoklub-arealet og arealet ved
Købmandens tilkørselsplads er plantet bøgepur, Fagus sylvatica. Parkeringspladserne A, Bog C er
afgrænset mod boligerne med græsskråninger.
Plantesammensætning på de grønne øer:
På p-plads A: Benved, Eounymus europaeus (Red Cascade) og Kirsebærkornel, Cornus mas.
På p-plads B: Sargents æble, Malus sargentii, og Hassel, C01yllus avellana.
På p-plads C: Sargents æble, Malus sargentii, og Cotoneaster Brandlqær.
På p-plads D: Sargents æble, Malus sargentii, og Ildløn, Acer ginnala.
På p-plads E: Sargents æble, Malus sargentii, og Tarmvriderrøn, Sorbus torminafo.
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Agendap lan 2011-14. Side 1

gendaplan for algebakken
2011- 201
Årsrevision 2010 ... 2011

Galgebakkens agendaplan revideres overordnet for 3 år ad gangen og løbende på de årlige
budgetbeboermøder, næste gang i september 2010. Dette er Agenda-grnppens forslag for
2011-14 med årsplan for 2010-11.
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Agendaplan 2011-14. Side 3

Perioden 2011 ... 14
Konkrete mål
1. Varme, el og vand
Forbruget på Galgebakken skal sænkes. Om muligt til et forbrug, der er på linje med eller
lavere end forbruget i Hyldespjældet, der generelt ligger bedst i VA.
Forbrugstallene nedenfor er hentet fra Albertslund Kommunes Grønne Regnskab, dels "det store"
for hele kommunen, dels "det lille" for bebyggelsen Galgebakken.

Varme
Varmeforbruget afhænger både af boligernes isoleringstilstand og af beboernes adfærd. I venten på
renovering af Galgebakken i en helhedsplan er det indtil videre beboernes adfærd, der kan ændres.
Galgebaldcens varmeforbrug måles på 10 vatmecentraler, hvorefter varmeforbruget fordeles efter
individuel vaimemåling i den enkelte bolig (fordampningsmålere).

Galqebakken
Hyldesoiældet
Albertslund gennemsnit tæt/lave lejeboliger

Varmeforbrug mWh pr. 100 m 2
2008
2009
17,1
17,25
112
11,27
15,3
15,69

Når der forbruges 1 mWh fjernvarme, udledes der 140 kg C0 2 •
Gennemsnittet for Albertslunds tæt/lave boligområder i 2009 var 1,97 tons pr. 100 m 2 •
Galgebaldcen udledte 2,2 ton C0 2 og lå således over gennemsnittet.

El
Elforbruget afhænger af dagslysindfald, familiestørrelse og især forbrugsvaner:
hvilke og hvor mange elektriske apparater husstanden har, og hvor meget og hvordan de bruges.
Har husstanden sparepærer, spareskinner, sluldcer lyset efter sig, kender el-sparerådene på
www.sluknu.dk eller www.elsparefonden.dk?
Det private elforbrug på Galgebaldcen måles ved el-måler i den enkelte bolig.

Galgebakken
Hyldespjældet
Albertslund gennemsnit tæt/lave lejeboliger

Elforbrug pr. person kWh
2008
2009
1207
1165
1053
1067
1185
1214

Når der forbruges 1 kWh el, udledes der 545 g C02.
Gennemsnittet for Albertslunds tæt/lave boligområder i 2009 var 0,65 tons C0 2 pr. beboer.
Galgebaldcen udledte 0,63 tons C0 2 pr. beboer og holder sig således lige under gennemsnittet.
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2. Affald
Kildesorteringen af affald på Galgebakken skal forbedres.
Målene er, at mest muligt affald bliver genanvendt eller komposteret, og mindst muligt går til
forbrænding og deponi/losseplads. Og at den samlede affaldsmængde nedsættes.
Galgebakken var i 2009 den bydel i Albertslund, der producerede mest affald pr. beboer!
Det kan man læse i "det lille grønne regnskab", der i juli 2010 blev husstandsomdelt.
Den samlede mængde affald pr. beboer i Galgebakken på 661 kg er steget fra 609 kg i 2008, og
ligger de1med godt 20 % højere end kommunegennemsnittet på 535 kg pr. person. Tendensen er
ellers, at affaldsmængden i Albertslund er faldende.
Til gengæld lever Galgebakken op til målsætningen om at øge mængden af affald til genanvendelse,
at sænke mængden af affald til forbrænding og sænke mængden af affald til deponi.

2008
2009

I alt
609
661

Heraf
114
238

Heraf forbrændin
466 77 %
393 60 %

OBS: Der har i årene fra 2007 til 2009 været korrektioner af Galgebakkens affaldstal.
Agendagruppen vil derfor så vidt muligt dykke længere ned i det eksisterende talmateriale.
I kommunen som helhed fordelte affaldet i 2009 sig således:
34 % til genbrug, 60 % til forbrænding og 6 % til deponi.
Affaldsstrategi for kommunen frem til 2012 er: mindst 39 % af affaldet skal gå til genbrug og 55,5
% til forbrænding.
Galgebakkens affaldssystem ser således ud:
•
•
•
•
•

Genbrugsgården og Tøj bytteboden - her genbruges ting og sager og tøj
Hjemmekompostering - der arbejdes på at forøge antallet af "levende" kompostbeholdere
og genoplive de "døde"
Galgebakkens affalds-øer - beboerne bringer selv affald til forbrænding og genbrug skiltningen skal forbedres
Genbrugsgården - beboerne bringer selv visse kategorier af affald til genbrug, storskrald
og deponi - skiltning og sorteringsmuligheder skal forbedres
Grønne affaldsdepoter - beboerne bringer selv haveaffald og visse kategorier af
deponeringsaffald.

Beboerne kan søge oplysninger om affald følgende steder:
www.affaldsvej.dk www .storskrald.dk
www.farvel-batteri.dk
www.brugmerespildmindre.dk
www .stopspildafmad.dk
Galgebakkens info-TV, specielt tekst-TV om affaldshåndtering og kompostering
Pjece om hjemmekompostering kan downloades på Albertslund Kommunes hjemmeside
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I året der gik, havde Agendagruppen fokus på:
•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

at forbedre Galgebakkens deltagenesultat for CO 2 -udledning i Klimaudfordringen ved at
nedsætte forbrngstallet for el og varme:
sparepærer og spareskinner
informationsmøde i Beboerhuset om el-selskaber og grøn strøm
at beboerne nedbringer vandforbrnget på Galgebakken
at generhverve Grønt Diplom:
diplomet bliver generhvervet med indskrivning af denne agendaplan
at få flere til at kompostere:
genoplive døde kompostbeholdere, hjælpe og vejlede beboerne om kompostering
60+ døde kompostbeholdere er reduceret til 50+ døde.
at forbedre kildesorteringen på affalds-øerne:
bedre skiltning
at kildesortere plastaffald på Genbrngsgården:
drøftelser med Genbrngsgrnppen
at opsætte indkøbt solcellepanel på Beboerhusets tag:
solcellepanelet er nu sat op, men der mangler synliggørelse af dets bidrag til Husets elforbrng ved opsættelse af display i forhuset
at følge med i arbejdet omkring miljøspørgsmål i Albertslund Kommunes Brngergrnppe:
Galgebakkens repræsentant i Brngergrnppen, Birthe Y. Nielsen, er netop blevet valgt til
også at deltage i Arbejdsgrnppen, der tilrettelægger Brngergrnppens møder. Vores
repræsentant informerer løbende Agendagrnppen og Galgebakken som helhed.
at opsætte stærekasser:
stære har vanskeligt ved at finde naturlige redepladser på Galgebakken - Agendagrnppen
opsatte derfor 10 stærekasser i poplerne på Grønningen i foråret 2010.
at koble miljøspørgsmål og økonomi sammen i oplysning til beboerne:
Agendagrnppen har i sine artikler til Galgebakkeposten m.v. lagt vægt på, at ethvert
miljøinitiativ har en økonomisk side
- mindre elforbrng eller mindre varmeforbrng = lavere udgifter for beboerne
- mindre vandforbrng eller bedre affaldshåndtering = lavere udgifter på
boligafdelingens regnskab

Agendagrnppen har i disse sager samarbejdet med Driften, GAB og beboergrnpper.
Eksternt har Agendagrnppen haft et tæt samarbejde med Agenda Center Albertslund.
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Overordnede landskabsæstetiske-, miljø-, natur- og
beboerhensyn for Galgebakkens landskabs- og
plejeplaner
Galgebaldcens grønne områder betragtes også i dag, 30 år efter deres etablering, af fagfolk som
overordentlig særprægede og smukke, omend for øjeblil<l<:et med behov for beslutninger om den
:fremtidige pleje og udvikling, som tager hensyn til de ovennævnte del-emner.
Galgebaldcens gartner, Kim Vanner, Grønt udvalg, Drift og Nævn/GAB har gennem årene arbejdet
med at udvikle den oprindelige landskabsplan, så de tanker, Jørgen Vesterholt gjorde sig sammen
med sine medarbejdere, har dannet grundlag for en tilrettelæggelse, som bevarer Galgebakkens
store mængder af træer og andre vækster og samtidig tager hensyn til beboerønsker om lys og luft
til boligerne.
Denne balance er ildce altid let at finde, idet der er væsensforskellige synspunkter hos forskellige
beboere. Grundlæggende har det været et synspunkt på Galgebakken, at her skal være grønt og
smukt, men ikke for 'pudset' og 'parcelhusagtigt'. I de senere år har mange beboere imidlertid ytret
sig om, at niveauet var blevet for uplejet og - især i nogle beboerhaver - er vokset beboerne over
hovedet. Tilføjelse: Aktuelt nævnes det af og til, at nogle beboere mener, at Galgebakkens grønne
områder er blevet for velplejede.
Efter en periode med en del sygdom blandt de ansatte nåede antallet i 2006 - 07 op på de
budgetmæssigt aftalte. De grønne områder har herefter kunnet passes af 'det grønne team',
bestående gartneren og 2 'grønne' medarbejdere, suppleret afrenholdelsesgruppen til bl.a.
græsslåning. Opgavefordelingen er løbende beskrevet i Galgebakke-posten.
Ændring: De grønne områder passes og vedligeholdes af 'det grønne team', bestående af gartneren
og 2 'grønne' medarbejdere, suppleret af renholde/sesgruppen til bl.a. græsslåning.
Opgavefordelingen beskrives løbende i GalgebakkePosten.

Opgaverne er dels de 'daglige' (med årligt budgetbeløb), dels de evt. særlige projekter, der vedtages
på budgetbeboermøder, efter beskrivelse og angivelse af beløbsstøtTelse. Prioritering kan efter
behov diskuteres på budgetbeboermøderne og foretages iøvrigt i et samarbejde mellem Driften,
Grønt udvalg og GAB med løbende information til beboerne.

I mange år har det været udlagt til strædernes beboere selv at stå for vedligeholdelsen af stræderne.
Beboernes medvirken til at holde Galgebakkens strædeområder er væsentlig både for økonomi og
udseende og i sin tid vedtaget som erstatning for en ekstra medarbejder.
Tilføjelse: I forbindelse med denne revision af landskabsplanenforeslås det, at
vedligeholdelsesforholdene omkring D-husene ændres (ses. X)

Galgebakkens træpolitik skal silae, at træer, der jo er længe om at udvikle sig, ildce fældes
hovedløst og uden omtanke, og at træerne til stadighed er markante pejlemærker på Galgebakkens
område. Men samtidig at der sker en tilpasning af antallet og placeringen af træer i forhold til deres
vækst og beboernes behov, dvs. en udvikling af landskabsplanen i takt med bebyggelsens alder og
udvikling.
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Drift og pleje
Fællesarealerne plejes af Driften i overensstemmelse med plejeplan, udfo1met med hensyntagen til
miljø, naturværdier og landskabsplan.
Opdelingen af Galgebakkens områder giver den enkelte beboer fri råderet over et privathaveareal,
råderet i samråd med naboer og stræder på halvoffentlige arealer samt fælles råderet over
strædearealer, dog stadig underordnet den fælles landskabsplan.
Træpolitikken for træer på disse områder skal dog fremtidigt rumme flg. regel:
træer og buske, der vokser til en højde og et omfang, der i væsentlig grad skygger for naboers haveog strædearealer eller fremstår uplejede, kan indbringes for Driften, Grønt udvalg og evt. GAB til
afgørelse om evt. beskæring eller fældning.

Fællesarealer

Som fællesarealer defineres alle udearealer bortset fra private haver og områder mellem strædernes
huse. Støjvoldene betragtes også som fællesarealer, men behandles særskilt p.g.a. deres særlige
karakter. Brandvejene er fællesarealer, ikke strædeområder. Fællesarealerne er fællesarealer for hele
Galgebakken. Enkelte stræder og grupper af beboere har ingen fo1m for fortrinsret til
fællesarealerne eller dele af dem.
Ændring - svarende til Husreglement:
Som fællesarealer defineres alle udearealer bortset fra private haver.
Områderne mellem strædernes huse og privathaver kaldes bagbrandstræderne. Disse er
fællesarealer, hvorfra der skal være adgang til husene i ti[fælde af brand. Arealerne vedligeholdes
af Driften med henblik på denne frie adgang (dog uden snerydning), men disponeres i øvrigt af
beboerne i lighed med strædearealer.
De tværgående mellembrandstræder i Torv, Vester og Skrænterfællesarealer.
Støjvoldene betragtes også som fællesarealer, men behandles særskilt p.g.a. deres særlige karakter.
Fællesarealerne er fællesarealerfor hele Galgebakken. Enkelte stræder og grupper af beboere har
ingen form for fortrinsret til fællesarealerne eller dele af dem.

Overordnet set kan enkelte beboere eller grupper af beboere ikke gøre krav på ændring af
fællesarealerne, med mindre de kan dokumentere væsentlige gener, som ikke på rimelig vis
(økonomisk og på anden måde) kan afhjælpes. Plejen af fællesarealerne følger vedtagne plejeplaner,
og større ændringer skal godkendes af beboe1mødet.
(Se desuden Galgebakkens Husreglement.)

Stubfræsning foretages, hvor det er påkrævet af hensyn til nyplantning, færdsel, æstetik eller
vurdering af fremtidig pleje (arbejdskraft). På støjvoldene og skråningen mod Hyldespjældet skal
stubbe m.v. nedbrydes naturligt af svampe og dyr for at styrke naturindholdet og antallet af
levesteder.
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Udvikling af Galgebakkens voldarealer mod omliggende trafikveje
Voldarealerne fremstår i dag i hovedsagen med en bundplantning af tjørn og med egetræer,
enkeltstående og/eller i grupper. Tætheden af denne beplantning er forskellig, udviklet gennem
årene på baggrund af først og fremmest plantevækstmæssige forhold. Tættest fremstår
voldbeplantningen på strækningen mellem Vester og Herstedvestervej.
På beboermøde i oktober 2006 vedtog beboerne efter mange års forsøg på denne voldstrækning , at
den inderste række tjørn skulle fældes.

Kratrydning i Skrænt 3
Beboerne i Skrænt 3 foreslog til samme beboe1møde en rydning af det krat, der ligger mellem
haverne og skolestien. Dette blev vedtaget og er udføti.
For at give det ønskede resultat vil en kratrydning skulle følges af en ændring af belysningen i
området. Af økonomiske grunde fremlægges dette ændringsforslag først til et kommende budget.

Udvikling af Galgebakkens parkeringspladser
- efter bygning af affalds-øer
Der er på et beboe1møde vedtaget en ny parkeringsplan for Galgebakkens P-pladser , som trådte i
kraft efter affalds-ø-byggeriets afslutning.
Grønt udvalgs forslag til ny beplantningsplan for P-pladserne er ligeledes vedtaget på et
beboermøde.

Dette forslag har imidlertid i den vedtagne formulering vist sig at skulle gen-bearbejdes, set i
forhold til konsekvenser for plantning, vækst og økonomi.
Se særligt oplæg om udvikling af Galgebakkens parkeringspladser til videre debat og beslutning.
Grundlaget for P-pladserne er - og har været - at de skal fremstå som pladser til biler, ikke som
haver. Landskabsbilledet er tænkt som gruspladser med høje poppeltræer. Man skal kunne overse
pladserne, kun stoppet af plantegitre med slyngplanter af forskellig slags, efterhånden erstattet af
buske, se nedenfor.
(

Poplerne udtyndes jævnligt, så et lyst skovindtryk opnås. Der fældes mod syd ud for haver, hvis
disse generes af skygge i urimelig grad.
1. Poplerne på pladserne plejes og udvikles i en årrække, mens der henlægges midler til ny
træbeplantning for P-pladserne. Der arbejdes med en træsort for hver parkeringsplads, så disse i
fremtiden vil fremtræde forskelligt og med hver sit særpræg.

2. Efter afslutning af byggeriet vil der- i takt med økonomiske og arbejdskraftmæssige muligheder
- blive plantet buske, der dels skal forskønne arealerne, dels skal afgrænse parkeringsarealerne.
3. Plantegitrene nedlægges efterhånden, som de kan undværes, det vil sige, når de ikke længere
behøves som parkeringsadskillelse og beskyttelse af de nye buske.
Buskene er udvalgt efter flg. kriterier:
- buskene må ikke blive meget mere end 3 m høje
- buskene skal være kraftigtvoksende, hårdføre og skal kunne tåle tørke
- buskene må ikke opfattes som fremmede i det danske landskab
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Oplæg til debat om den fremtidige udvikling af træer på
Galgebakkens P-pladser
til Informations- og debatmøde tirsdag den 17. august 2010 kl. 19.30 i Beboerhuset
Galgebakkens P-pladser betragtes af nogle af Galgebakkens beboere som enestående med de
høje, søjlelignende poppeltræer, der nu gror der - og de finder det spændende med de skiftende
årstidsbilleder, som poplerne udvikler.
Andre beboere betragter poplerne som et negativt element på P-pladserne, idet de mener, at de
''forurener" med rakler og hvide sne-lignende pollen, at billak tager skade, at nedfaldende grene
kan være farlige, og at poplerne er for høje til en boligbebyggelse.
Anden kritik: mulig fremtidig påvirkning af kloakker
Træers rødder er vandsøgende. Poppel og pil i særdeleshed. I de jordbundsforhold, der findes på
Galgebakkens P-pladser, vil træernes rodnet ligge relativt højt. Tidligere har en del popler stået
meget tæt på kloaknettet. I forbindelse med opførelse af affalds-øerne og med kloakrenoveringen
er der fældet de popler, der stod tættest.
Der vil ikke i fremtiden blive plantet så tæt på kloaknettet som tidligere.
Beslutningsgrundlag fra beboermøder:
1. Fortsat udvikling afpoplerne, mens der på langtidsplanen "spares op" til fremtidige
nyplantninger
2. Forbud mod nyplantning afpopler
3. Udvikling af 'anden-Træart-model' til erstatning for poplerne, en parkeringsplads ad gangen
4. Palle Kristoffersen, seniorrådgiver, landskabsarkitekt ph.d., Skov & Landskab, Københavns
Universitet, der blev konsulteret til udvikling af sidstnævnte model, anbefaler, at Galgebakken
fortsætter med udvikling afpoppelmodellen,fordi det er det træ, der har størst mulighed for at
gro under de givne jordbundsforhold på P-pladserne
Mulige løsninger:
De popler, der nu gror på P-pladseme vedligeholdes og suppleres med nyplantninger.
Driften udfører arbejdet som hidtil. Pleje af et nyplantet poppeltræ kræver ikke de samme
foranstaltninger som nyplantning af træer af anden træart (uanset denne). 3 års etableringspleje.

(

En 'anden træart-modellen' indskrives i langtidsplanen, en parkeringsplads ad gangen.
Planteskole/entreprenørfirma giver tilbud på plantning og pleje med garanti i 5 år for vækst.

Økonomiske forudsætninger for de to modeller: Poppelmodellen og En anden Træart-modellen

baseret på tilbud fra Bob Manning Tree Services
alternativt tilbud fra firmaet Malmes vil foreligge 11. august
Status

Fordelingen af popler på parkeringspladserne ultimo 2009:
E (Vester) 44 popler, D (Torv) 69 popler, C 38 popler, B 31 popler, A 24 popler
I alt 205 popler
Poppelmodellen

•
•

Der fældes hvert år ca. 10 træer. Træerne, der skal fældes, udvælges af Galgebakkens
gartner. Stød og rødder fræses, og der retableres.
Der vil ved fældninger være brug for information til beboerne samt afspærring af pladser.
Dette påhviler entreprenøren.
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Priser for poppelmodellen (A)

Pris pr. poppel:
fældning, stubfræsning, oprydning, bortkørsel og retablering pr. poppel
plantning af nye popler (udvikles på Galgebakken)
fait pr. poppel
3 års pleje af små træer - indgår nu i Driftens træpleje
Pris pr. år ved fældning af 10 popler og genplantning
Pris for fældning af alle popler+ genplantning samlet

3.300 kr.
1.900 kr.
5.200 kr.

52.000 kr.
1.040.000 kr.

Priser for en-anden-Træart-modellen (B)

Pris for fældning af gamle popler+ retablering pr. stk.
Pris pr. træ for plantning af nye træer inkl. 5 års pleje
Pris for 83 nye træer i alt
Pris for fældning af alle popler samt plantning af 83 nye træer - ialt

2.650 kr.
22.000 kr.
1.826.000 kr.
2.370.000 kr.

Priser for de enkelte parkeringspladser - model B - over 5 år
P-plads E: Vester
425.000 kr.
P-plads D: Torv
645.000 kr.
P-plads C:
475.000 kr.
P-plads B:
435.000 kr.
P-plads A:
397.000 kr.

Alle priserne er inkl. moms. Tallene er afrundede.
Vurderingen af igangsætningstakt for P-pladserne kan besluttes - alt efter økonomiske muligheder
- enten med en P-plads om året, eller med f.eks. 5 års afstand for nærmere erfaringer med vækst.
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FRA: A,-Jateriale til beboermøde orn revisionen af Laudskabsplan og Agendaplan

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN, ØSTIER 1-2
2620 Albertsh"md

g.aigebak!ken@mail.dk 43 64 15 02

M aterlale til.·
Ekstraordinært beboermøde:
information og debat om

3 års revisioner af agendaplan og
landskabsplan
tirsdag den 17. august 2010 kt 1930
i Beboerhuset

Forslag til dagsorden (og oversigt over indholdet).,"'
1) Valg af dfrigenter 2) Valg af referent 3) Godkendelse af forretnhngsoirden og dagsorden

4) Landskabsplan 2011-2014 ( s. 2-10 og 19-24)
a) Forelæggelse generelt med tilhørende ændringer i fht. gældende plan (m. rod skrift i materialet)
ib) Forelæggelse specielt af forslag om ændring af vedligeholdelsesordning for D-huse (s. 4 m. rødt)

c) Forelæggelse specielt af forslag om fremtidig udvikling af beplantningen på p-pladseme (s. 25 -28)
(
\

5) Agendaplan 2011-2014 ( s. 11-18 =midtersiderne)
a) Drøftelse af planforslagets indhold, gerne med ideer, ønsker og stillingtagen til planens form
b) Hvordan bruger beboerne det materiale, der er til rådighed:
- Galgebakkens Agendaplaner (husstandsomdeles og vedtages på det årlige budgetbeboermøde)
- Kommunens 'lille' grønne regnskab med en foreløbig udgave af Agendaplanen (husstandsomdeles)
- V A's grønne regnskab (husstandsomdeles og fremlægges og vedtages på VAs årlige genrealforsamling)
- Løbende information fra Agendagruppen i Galgebakke Posten

Overhead til E.BM 17/8.2010
FRA: A;Jateriale til beboermode om revisionen af Landskabsplan og Agendaplan, side 5 midt
vedr. D-h usene.

§trræ<dlc.en·ræte
Det er vedtaget af et budgetbeboermøde, at beboerne seliv står for at vedligeholde det grønne E
strædeme samt at sørge for, at der er adgang til boligen fra den gennemgående flisegang til
hoveddøren.
Forslag: }\;fange års erfaringer viser, at de fleste af de unge beboere i D-husene ikke efterlever
forpligtelsen til at vedligeholde deres stræder. Det foreslås de1:for, at Driften overtager
vedligeholdelsen af D-hus-stræderne, incl. sne,ydning afstrædesti. For at dette kan lade sig gøre i
lighed med anden vedligeholdelse på Galgebakkenfi·emlægges desudenforslag til (delvis)
genopretning af disse stræder (se tegning). En egentlig renovering af stræderne cifventer
planlægning af helhedsplan.
Økonomisk konsekvens: På budgetbeboermodet 2010, budget 201 l,fremlægges beregning af
mandskabstimer.
Budgetmodel I: udgiftenfordeles på alle boliger - idet stræderne i denne model betragtes som et
fællesanliggende j(Jr alle beboere med henblik på at højne niveauet for vedligeholdelse af D-husområderne.
Budgetmodel 2: udgiftenfordeles på D-hus-boligerne på linie med forpligtelsen i andre stræder til
at passe disse i fællesskab.

.Agendagruppen
Medlemmer: Mike Hjorth Andersen, Susanne Bang, Poul Evald Hansen, Lars Messe!!
(kontaktperson), Ken Møller, Birthe V. Nielsen (repr. i Albertslunds Brugergruppe), Biba Schwoon,
Lone Springborg
(MHA, KM, BYN og BS repr.er for GAB)

Agendagruppen
Kommissorium for Agendagruppen:
Agendagruppen refererer til GAB og rummer et eller flere medlemmer herfra.
Gruppen arbejder for at nedsætte miljøbelastningen, lokalt og generelt, ved at inspirere og motivere
beboerne til at udvikle deres vaner i miljømæssigt gunstig retning. Den skal desuden arbejde for, at der ved
større renoveringer af Galgebakkens boliger, bygninger, fællesfaciliteter og udeområder findes løsninger,
der nedsætter energi- og ressourceforbruget mest muligt. Og for, at alle materialer udsættes for en
miljøvurdering.
Gennem informationsvirksomhed, fortrinsvis i GalgebakkePosten, samt afholdelse af informations- og
debatmøder skal gruppen arbejde for, at gode ideer til nedsættelse af energi- og ressourceforbruget - og
dermed også besparelser på boligøkonomien - udbredes til beboerne.Gruppen vil desuden medvirke til at
gøre Galgebakken til et endnu bedre sted at bo ved aktivt at sætte præg på udformningen af omgivelserne
og på løsningen af fælles opgaver.
Agendagruppen kommer med forslag til en Agendaplan, der gælder for 3 år ad gangen, og i mindre omfang
revideres på det årlige budgetbeboermøde. Her behandles desuden evt. forslag fra gruppen, der har
indvirkning på budgettet.
Gruppen har mulighed for at samarbejde med andre udvalg på Galgebakken, eks.vis Grønt udvalg.

iBs®fOJ@®IJ"IMtacdJ!®IMlf\/lH?:f/'~

Edlng Borre,. Niels Elf'ilevoiol flcotr'~taktperson}, Bermiv Klausen,. Keti Møller, Biba Schwoon
(KM og BS repLer for GAB))
IFrrai 1Dll'oft!Ell1l~ gartner l<lm Vamner

J(ommjssorium for Grønt udvalg:

Grønt udvalg er et blandt mange åbne beboerudvalg på Galgebakken. Udvalget har en kontaktperson
udadtil og en kontaktperson til afdelingsbestyrelsen. Galgebakkens gartner deltager i udvalgets møder.
I lighed med andre åbne, ikke-beboermøde-valgte udvalg har Grønt udvalg ingen selvstændig
beslutningskompetence. Forslag fra udvalget, der ikke bygger på allerede vedtagne forudsætninger, skal alt efter deres karakter-forelægges afdelingsleder og afdelingsbestyrelse eller, når der er tale om forslag,
der går ud over de kendte forudsætninger, indstilles til og vedtages på et beboermøde.
Med baggrund i Galgebakkens oprindelige og senere udviklede landskabsplan udarbejder og justerer
udvalget sammen med Galgebakkens gartner løbende l(»lejelO)lanerr for de forskellige grønne fællesområder i
bebyggelsen. Udvalget og gartneren indkalder med jævne mellemrum landskabsarkitekter og træeksperter
til konsultation og evt. nysyn på området.
Forslag til ændringer af Galgebakkens vedtagne landskabsplan forelægges og vedtages på et beboermøde.
Gartnerens arbejde for afdelingen styres først og fremmest budgetmæssigt i samarbejde med
afdelingslederen. Samarbejdet med Grønt udvalg må ikke sinke gartnerens planlægning af årets arbejde
med de grønne områder.
Henvendelser fra beboere individuelt eller fra hele eller dele af stræder behandles i udvalget efter vedtagne
forudsætninger, f.eks. om mærkning af træer og indsigelsesfrister. Behandlingen skal tage udgangspunkt i
såvel husreglementets nabo-, helheds- som individuelle hensyn (lys og skygge, herlighedsværdier etc.) og i
alle tilfælde forholde sig til den vedtagne træpolitik.
l<onfliktløsning af kompliceret karakter forelægges afdelingsleder og afdelingsbestyrelse.
Der kan afholdes høringsmøder med stræder eller kvarterer om forslag fra Grønt udvalg. Det er en
forudsætning for disse møder, at de er indkaldt skriftligt med dagsorden, og at der deltager mindst 2
personer, hvoraf den ene er et nævnsmedlem. Forslagene behandles derefter i afdelingsbestyrelsen,
Udvalget går jævnligt på markvandring for ved selvsyn at se på de grønne områder.
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Referat.fra beboermøde 17. august 2010:

Debat om revisioner af landskabsplan og af agendaplan
Beboermødet var indkaldt for at få information og debat om treårs revisionerne af landskabsplanen og agendaplanen, inden der på budgetbeboermødet d 16. september træffes beslutninger om planerne, herunder også
evt. økonomiske og budgetmæssige konsekvenser. En uge inden mødet blev forslaget til en revideret landskabsplan og en nyskrevet agendaplan husstandsomdelt. I materialet var der også et selvstændigt oplæg om udviklingen af træer på Galgebakkens p-pladser, som indeholdt en beskrivelse afto modeller for hhv. genoptagelse
af nyplantning med popler eller udskiftning til en anden træart, samt en sammenligning af udgifterne til de to
modeller.
Der blev ikke uddelt stemmesedler, så et præcist deltagerantal kan ikke oplyses, men ved begyndelsen af mødet var der ca. 25 beboere til stede. Endvidere deltog Galgebakkens afdelingsleder Kaj Agnershøj og
Galgebakkens gartner Kim Vaner. Dorte Brink blev valgt til dirigent og Steen Søndergaard tilmeddirigent.
Sten Hansen (sekretær) blev valgt til referent. Der var ikke bemærkninger til forretningsordenen.

Landskabsplanen 2011-2014 (pkt. 4)
Biba Schwoon fra afdelingsbestyrelsen og grønt udvalg opridsede baggrunden for og de store linier i
landskabsplanen: Den oprindelige landskabsplan blev
udarbejdet af landskabsarkitekt Jørgen Vesterholt, da
Galgebakken blev bygget. Siden da er der blevet
arbejdet videre på grundlag af denne plan i grønt
udvalg og i driften. Større ændringer er blevet
besluttet på beboermøder. I 2004 blev en ny samlet
landskabsplan besluttet. Den blev revideret på
beboermødet i september 2007. Det, som fremlægges
nu, er en treårsrevision af denne, som skal gælde for
perioden 2011-14. Forslagene til ændringer er
markeret med rødt. De fleste ændringer er opfølgninger på, hvad der er sket i perioden med fældninger, nyplantninger m.v. og som følge af tidligere
beboermødebeslutninger. I planen og i materialet er
der dog også to forslag til større ændringer dels vedr.
vedligeholdelsen afD-husstræderne og dels vedr.
udviklingen af beplantningen på p-pladserne. Begge
forslag har økonomiske konsekvenser, som kommer i
fokus på budgetbeboermødet 16. september.
'

',. •"

Den generelle debat om landskabsplanen
(pkt. 4a)
• Store træer nær ved husene:
Birthe Y. Nielsen spurgte efter, hvilke planer grønt
udvalg har for de egetræer, som står i forhaverne ud
til p-pladserne. De blev i sin tid plantet alt for tæt på
husene og er nu blevet alt for store. Nedfald og rødderne, som vokser både i bredden og højden, gir
problemer i de små forhaver. Opstamning hjælper
ikke, det får kun træerne til at se underlige ud. Der
burde i stedet plantes nogle nye egetræer andre steder på Galgebakken, hvor de kan :fa plads til at udvikle sig til store flotte træer.
Benny Klausen svarede, at egetræerne er plantet i
forhaverne, som også er et fællesareal, for at markere indgangen til stræderne fra p-pladserne. Holdningen i grønt udvalg har hidtil været, at opstamning
foretages, men at træerne bør blive stående så længe
som overhovedet muligt. Susanne Bang mente, at da

egetræerne i forhaverne før eller siden skal fældes,
så der bør allerede nu tænkes på nogle gode alternativer. Biba sagde, at når beboere henvender sig til
grønt udvalg pga. har problemer med store træer, så
bliver det taget op, og det har resulteret i, at store
træer - også egetræer - er blevet fældet. Men det tager mange år for træer at vokser sig store, så de bliver de ikke 'bare' fældet, uden at der er nogle rigtig
gode grunde til det. Det kan godt være, at det egetræ, som Birthe taler om, skal fældes, hvis opstamning ikke har løst problemerne.
LeifNeergaard syntes ikke, at der bør vokse høje
træer tæt ved lave huse. Det er ikke pænt, og det giver problemer med skygge, ødelæggelse af kloakker
og andet. Høje træer bør stå på de store fællesarealer, der hvor der er god plads til dem.
Erling Borre, som for nyligt er gået ind i grønt udvalg, mente, at der bør findes nogle mere præcise
regler for store træer, som giver gener i haverne.
Reglerne i landskabsplanen er for vage.
Henrik Nordfalk gjorde opmærksom på, at træerne
yderst på rullebakken bør markeres med et hvidt
bånd, så man ikke kommer til at cykle ind i dem, når
det er mørkt.
Afdelingsleder Kaj Agnershøj oplyste, at der er fældet mange træer i løbet af de senere år. Både træer,
som stod for tæt på bygninger, træer, kloakker, belægninger, veje og træer på voldene rundt om
Galgebakken. Driften har også i samarbejde med
beboerne i stræderne foretaget mange fældninger og
beskæringer. Men driften må kigge på helheden og
det tager tid at nå rundt på hele Galgebakkens
240.000 m2, mens beboerne ofte mest forholder sig
til deres eget stræde og ønsker dette prioriteret.
Generelt om store træer og udviklingen i landskabsplanen fortalte Benny, at der oprindeligt blev
plantet et stort antal træer rundt om på Galgebakken.
Grundideen var, at de fleste af træerne med tiden
skulle fældes, efterhånden som de voksede sig store.
Kun de bedste og de bedst placerede træer skulle
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bevares for at markere nogle fikspunkter i bebyggelsen, f.eks. langs med hovedstien.
• Naturindholdet på Galgebakken:
Poul Evald Hansen syntes, at fældningen af træer og
1ydningen af buske igennem de senere år har været
for hårdhændet. De grønne områder er blevet for
åbne og uden læ og ly for dyr. Det har medført, at
det er gået tydeligt tilbage for naturindholdet på
Galgebakken, og den udvikling står i modsætning til
Galgebakkens miljømålsætninger.
Biba svarede, at dette var et skævt billede af udviklingen. Der er ikke nogen strategi om at fælde så
mange træer og 1ydde så mange buske som muligt.
De træer, som er blevet fældet, er fældet, fordi de
har givet konkrete problemer, og når der bliver fældet træer, bliver der også tænkt på genplantning. Mirabelle-bevoksningen ved gryderne på grønningen,
er den eneste større permanente rydning, men det
blev besluttet på et beboermøde efter kraftige ønsker
fra beboerne i nærheden, fordi gryderne blev brugt
som samlingssted for unge, som holdt støjende fester og ødelagde ting i området.
Henrik Nordfalk, mente dog nok, at det er forsvundet meget krat og buskads, f.eks. omkring den
store sten. Rydningen her, forklarede Benny med,
det var en konsekvens af et mislykket forsøg på at få
træer til vokse på området. På volden rundt om ·
Galgebakken, der er ca. 2 km. lang, er det kun enkelte steder, hvor der er ryddet krat. Holdningen i
grønt udvalg er at bevare så meget som muligt.
Afdelingslederen fortalte, at problemerne med rotter
også var en af grundene til, at der var 1yddet meget
krat på Galgebakken. Kommunen havde pålagt
Galgebaldcen at bekæmpe rotteproblemerne, bl.a.
ved at 1ydde tæt krat, som gav rotter gode muligheder for at gemme sig.
';
Regina Sloth syntes, at der var en god balance i beplantningen på Galgebal<lcen, hverken for lidt eller
for meget. Når noget blev fældet, blev der også
plantet nyt, som med tiden kunne vokse op. Hun foreslog dog, at der blev plantet noget mere ved legepladserne. Både for at give flere legemuligheder for
børn med huler og labyrinter, f.eks. i pilekrat og for
at gøre områderne mere indbydende som opholdssteder for alle beboere.
Erling Borre mente, at det er Galgebakkens beboere,
som skal bestemme, hvad og hvordan naturindholdet på Galgebal<lcens grønne områder skal være.
Selv syntes han godt om, at landskabet er blevet
mere åbent, så udsigten f.eks. over mod landsbyen
ikke bliver spærret af en grøn mur af træer. Han
kunne godt tænke sig, at landskabet bliver yderligere åbnes op, f.eks. på volden ned mod Hyldespjældet.

• Grønt udvalg og beslutningsstrukturen:
Poul Evald kritiserede grønt udvalg, som han betegnede som en reelt selvbestaltet gruppe, for at øve for
stor indflydelse på Galgebakkens grønne områder.
Det har resulteret i, at naturindholdet er blevet forringet.
Erling syntes il<lce at den beskrivelse af grønt udvalg var korrekt. Grønt udvalg kan ildce beslutte noget selv. De kan kun indstille og komme med forslag til afdelingsbestyrelsen, som kan beslutte noget,
men de store ting besluttes på beboermøder, så det
op til Galgebaldcens beboere på demokratisk vis at
træffe beslutningerne om de grønne områder. Biba
uddybede, at grønt udvalg arbejder efter den samme
beslutningsstruktur, som alle andre udvalg, der er
relateret til afdelingsbestyrelsen. I Grønt udvalgs
kommissorium er der yderlige en forpligtigelse til at
gennemføre beboerhøringer, hvis der er ønsker og
forslag om ændringer i nærområderne, og beboerhøringer er da også blevet foretaget konsekvent.

Ny vedligeholdelsesordning for D-husstræderne (pkt. 4b)
Biba fremlagde forslaget: Beboerne i D-husene skal
i fællesskab vedligeholde strædet, men i mange Dhusstræder bliver det ikke gjort. Måske fordi det er
for uoverskueligt, når det hele skal gøres i fællesskab, eftersom D-husbeboere ildce har hver deres
forareal, som resten af Galgebakken. Der er blevet
gjort meget fra driften for at få beboerne til at gøre
noget mere ud af vedligeholdelsen og renholdelsen,
men erfaringen er, at der kun sker noget i, når ejendomsfunktionærerne fjerner affaldet og rydder op.
Det er baggrunden for forslaget om, at driften overtager ansvaret for vedligeholdelsen i D-husstræderne, og at stræderne bliver indrettet, så vedligeholdelsen bliver overkommelig ved at de fælles
skure åbnes op og indrettes til cykelskure, og ved at
der lægges fliser og plantes græs i D-husstræderne.
Spørgsmålet er, om det alene er D-husbeboerne eller
hele Galgebal<lcen i fællesskab, som skal betale udgifterne. Det er der forskellige holdninger til og i
landskabsplanen er begge muligheder derfor skitseret. Biba gik selv ind for, at udgifterne skulle betales
af hele Galgebal<lcen i fællesskab.
I debatten var stemningen helt overvejende for, at
udgifterne skulle være et fælles anliggende for hele
Galgebakken.
LeifNeergaard syntes, at GB skal betale i fællesskab, fordi det er vigtigt at alle generationer vil bo .
på Galgebaldcen, og en forøget husleje for D-husene
vil få mange unge til at fravælge Galgebaldcen.
Dorte Brinlc tilsluttede sig dette og tilføjede, at hvis
stræderne bliver renoveret, så bliver det nok også
noget lettere, for de beboere, som gerne vil, at gøre
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noget i strædet. Emilie var enig i, at mange D-husstræder er meget rodede, bl.a. det stræde, hvor hun
selv er flyttet ind for kort tid siden. Hvis man selv
gerne vil gøre noget i strædet, er det ærgerligt, når
strædet er så præget af, at nogle af beboerne er helt
ligeglade med de fælles omgivelser. Derfor støttede
hun forslaget og at det blev betalt i Galgebakken i
fællesskab, for hun havde ikke råd til bo der, hvis
udgifterne alene skulle lægges på huslejen for D-husene. Regina, som også boede i et D-hus, støttede
også forslaget, samt at udgifterne skulle betales af
hele GB i fællesskab. Hun syntes ikke, at det vil
være rimeligt at pålægge hver eneste D-husbeboer
en ekstraudgift på huslejen, fordi nogle af beboere
gjorde det umuligt at holde stæderne i fællesskab.

(

I

\_,

Poul Evald støttede den del af forslaget, som gav
muligheder for at indrette fællesskurene til cykelskure, men anlæg af nye flisegange forekom overflødigt og for dyrt. Biba svarede, at anlæg af flisegange bliver foreslået for at gøre det overkommeligt
for driften at oveitage vedligeholdelsen. Lars
Messell støttede forslaget, fordi det gav bedre rammer for beboerne i D-husene. Ved en ombygning af
de tidligere affaldsskure til cykelskure bliver beboerne tvunget at bmge Galgebakkens fælles affaldsøer, så ophobningen af affald i skurene stopper.
Niels Wilken spurgte om, det var meningen, at alle
stræder skal renoveres på en gang, og om også de
"velfungerende stræder skal renoveres. Biba svarede,
at til budgetbeboermødet vil der være sat økonomi
på D-husplanen og et forslag til, hvordan den kan
gennemføres gradvist over et antal år, fordi udgifterne givet vil være for store til, at det hele ikke kan
gøres på et år. Det vil nok blive de stræder, hvor
problemerne er størst, som først bliver renoveret.
Afdelingslederen svarede, at hensigten var, at driften kun skulle stå for et nødvendigt minimum af
vedligeholdelse og at beboerne selv ville udføre det
meste.

• Vedligeholdelses-forpligtigelse:
Benny mente ikke, at beboerne havde nogen pligt til
at vedligeholde stræderne, hverken i D-husene eller
i resten af Galgebakken, så den budgetmodel, som
indebærer, at D-husbeboerne skal pålægges udgiften, holder ikke juridisk. I de almindelige Galgebakkestræder har beboerne 'tiltusket' sig ret til selv
at indrette og holde forhaverne, men der var ingen
forpligtigelse til at gøre det. Kun en stor glæde. Dhusstræderne fungerer sådan, måske fordi beboerne
bor der i kortere tid. Forslaget går ud på, at stræderne i P-husene bliver gjort pænere, så der er en
støITe chance for, at D-husene på trods af de mange
andre mangler stadig kan lejes ud.
Biba var ikke enig i Bennys opfattelse af reglerne
for pasning af stæderne på Galgebakken. Ifølge husreglementet er det beboerne, som i fællesskab passer

stræderne. Det blev besluttet på et beboermøde for
længe siden og er siden blevet bekræftet på mange
beboermøder. Juridisk er et husreglementet at betragte som er et tillæg til lejekontrakten, og i øvrigt
har et beboermøde ret til at træffe beslutninger om
vedligeholdelse, der forpligter beboerne til at stå for
opgaver, som ellers udføres af afdelingens drift"
Poul Evald syntes ikke om, at beboerne i D-husstræderne mister det formelle ansvar for vedligeholdelsen af deres stræder. Hvis ønsket er, at de skal
tage del i fællesskabet, så er der en modsigelse i at
fratage dem ansvaret og overdrage det til driften, og
det indebærer, at beboerne mister noget af beboerdemokratiet.

• Boligsociale problemer i D-husene:
Erling mente ikke, at det altid kun var en lykke med
unge beboere. Han boede selv i Slaænt nær ved Dhusene der, og der gav meget problemer pga. helt
vilde fester med druk, høj musik, krysantemumbomber med mere. Han havde været henne og
snakke med beboerne, men udfordringerne er af
støITe og boligsocial art, fordi der i D-husstræderne
også samles unge, som ikke kan fungerer rimeligt i
et boligonn·åde. Det bør diskuteres noget mere, bl.a.
i afdelingsbestyrelsen, hvordan den slags boligsociale problemer skal takles. Biba var enig i Erlings beskrivelse afD-husområdet i Slaænt, som hun selv
boede i nærheden af, og hun havde også været over
og snakke med de unge om deres støjende fester.
For tiden er der store problemer lige i det område,
tidligere har der været problemer andre steder, bl.a.
med forskellig kriminalitet, hvor afdelingsbestyrelsen har gjort meget for kontakt til SSP og til Politiet.
Regina syntes, at larm fra fester trods alt var no- ·
get, som det var til at leve med, ligesom højt ukmdt.
Men nogle D-husstræder bærer præg af egentligt
hærværk og ødelæggelser og en helt grundlæggende
mangel på hensyn til andre beboere i strædet. Den
slags problemer, bør der gøres noget mere ved, ved
at slå ned på de beboere, som står for en helt urimelig adfærd. Afdelingslederen var enig i, at der var
nogle - men lang fra alle - D-husbeboere, som udgjorde en stor belastning boligområdet, også fordi
de tiltrak unge fra andre steder i Albertslund, som
forværrede problemerne. Der er gennemført sager
med opsigelse, men det var kompliceret og det tog
tid.
Leif mente, at det ikke kun var beboere i D-huse
eller kun unge, som gav boligsociale problemer. Der
er nogle beboere rundt om på Galgebakken, som ind
i mellem optræde1: temmelig støjende og voldsomt i
deres omgivelser.
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Den fremtidige udvikling af
beplantningen på p-pladserne (pkt. 4c)
Poul Evald var gerne fri for de fleste af poplerne på
p-pladserne, dog var de bedste af gråpoplerne bevaringsværdige. Han havde tidligere været med til at
stille forslaget om, at der plantes en karakteristisk
træart på hver p-plads, så de :far et særpræg, og han
mente godt, at der kunne findes 6-7 forskellige egnede træarter. Men det vigtigste er, at det sker en
gradvis udskiftning og nyplantning med andre trætyper, så p-pladserne ikke kommer til at ligge i
mange år inden nye træer rigtigt er vokset op.
Birthe mente også, at poplerne burde udskiftet
med andre træarter, fordi poplerne giver mange gener. Nedfaldet sviner og ødelægger bilernes lak, poplerne er så store og gamle, at der falder store grene
af og deres rødder ødelægger kloakkerne. Hun var
enig med Poul Evald i,.at udskiftningen til andre
træarter bør ske gradvist og i et roligt tempo, og
ikke, som det ligger i forslaget om alternativer til
popler, ved at alle popler på et område skal fældes
og :fjernes på en gang, inden der plantes store nye
træer. Den :fremgangsmåde vil blive alt for dyr. Hvis
udskiftningen sker gradvist med små nye træer og i
et roligt tempo, kan der også plantes nogle flere buske og blomster, feks. lupiner, som der er på et område af p-pladsen ved Over.
Jens Ellesøe Olsen havde ikke noget imod poplerne
og ville gerne beholde dem. Men han syntes, at de
forslag, som oplægget indeholder, er noget i modsætning til den tidligere beboermødebeslutning om,
at der skal arbejdes med en træsort for hver parkeringsplads, hvilket også står i landskabsplanen (side
23 i materialet). Han efterlyste også muligheder for
en mere gradvis :fremgangsmåde ved plantning af'
andre træarter. Men det måtte tages til eftenetning,
at det efter forskellige eksperters udsagn og ifølge
oplægget er omfattende og tidskrævende at pleje og
sikre opvæksten for andre trætyper og derfor er det
også dyrere, mens driften selv kan klare opgaven,
hvis der fortsættes med at nyplante med popler. Men
der dog, som man selv kan se, andre træarter på ppladserne, som er selvsåede, og som har vokset sig
store uden nogen særlig pleje.
Biba svarede, at det var den senere beslutning om,
at der ikke måtte nyplantes med erstatningspopler,
som gav forskellen. Det havde gjort, at al pleje og
udvikling på p-pladserne blev sat i stå, og derfor
blev landskabsarkitekt Palle Kristoffersen inviteret
på besøg, for at komme med bud på, hvordan der
kunne plantes andre træer end popler. Men han konkluderede, at indplantning af andre træer imellem
poplerne ikke kunne lykkes. Biba gav ret i, at der
rundt omkring på p-pladserne findes både :frugttræer
og egetræer, men det drejer sig om træer, der er
staiiet helt fra bunden som selvsåede træer, og der er

planlagt ud fra, at der skal indplantes lidt større
træer, som hurtigt kan vokse til og syne af noget.
Kim Vanner, Galgebakken gartner var glad for, at
diskussionen kom op, for der var brug for, at der inden alt for længe blev truffet en beslutning om
fremtiden på p-pladserne. Han redegjorde for de
vanskeligheder, der er ved nyplantning pga. det
bundlag, som findes på parkeringspladserne: Øverst
er der et lag stabilgrus og neden under et tykt lag af
meget finkornet og massivt ler. Det medfører, at det
øverste lag tøner hurtigt ud om sommeren, mens det
om vinteren bliver meget vådt, fordi vandet ikke kan
sive ned i lerlaget. Dette gir nogle meget dårlige
vækstvilkår for træer, og Palle Kristoffersen konkluderede, at popler er den eneste rigtige træart at
plante, for de har bevist, at de er i stand til at gro
under de forhold, som er på p-pladserne. Palle
Kristoffersen kunne ikke sætte navn på en anden
træart, som han kunne garantere kunne klare sig i
stedet. På den baggrund er de to modeller blevet udarbejdet i grønt udvalg, og der er efterfølgende blevet indhentet tilbud på :fra et par firmaer. Entreprenørerne er enige i, at andre træarter end popler, vil
være svære at :fa til at gro ordentligt på p-pladserne.
På spørgsmål fra Niels Wilken uddybede Kim,
hvorfor det blev så meget dyrere at plante andre
træarter end popler: Driften har erfaringen med at
udplante popler og ved, at det kan lade sig gøre med
en lille smule hjælp i starten. Derfor kan driften
klare det som en delopgave, når det drejer sig om
nyplantning med popler. Men med kendskab til,
hvor kompliceret det kan være at skulle etablere nye
træarter, hvor forholdene er dårlige, med :fjernelse af
jord og anlæg af nye jordlag som træerne kan gro i,
så bliver dette en så omfattende opgave, at den må
overlades til et firma udefra.
Poul Evald var overbevist om, at både egetræer og
skandinavisk skovfyr kunne gro på galgebakkens ppladser. Disse to træarter kunne gennemtrænge det
tykke al-lag på hedeområderne i Jylland, og de gav
faktisk store problemer med tilgroning af hederne,
der skulle bevares som heder. Der kan givet vis også
findes andre træarter, som kan klare at vokse op på
Galgebakkens p-pladser, men eg og skandinavisk
skovfyr vil med tiden give et flot naturbillede. Det
vigtige er, at plantning af nye træarter sker gradvist,
og at man ikke starter med at rydde alle poplerne.
Benny sagde, at alle rådgivere med forstand på det
samstemmende har sagt, at bliver et eksperiment
uden sikkerhed for udfaldet, hvis der plantes andre
træ~er end popler på fordi parkeringspladserne,
fordi der ikke er noget muldlag. Men Benny mente
ikke, at der var noget i vejen for, at beboermøde af
økonomiske grunde kunne beslutte, at der i fremtiden skal være et mindre antal popler på p-pladserne,
f.eks. ca. 100 stk.
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Bibas holdning til poplerne var, at hun var meget
glad for dem og håbede, at de kunne bevares i fremtiden. Men hvis det besluttes at vælge noget andet
end popler, så har det økonomisk set ikke nogen
betydning, hvilken anden træart der vælges, for det
er samme metode og forskrifter med :fjernelse af poplerne og efterfølgende intensiv pleje som skal følges, for at en entreprenør vil give garanti for, at træerne kommer til at gro i løbet af en femårsperiode.
Uden garanti risikerer vi at komme til at stå med ppladser uden træer på.

.
·

Leif sagde, at han egentlig var mødt frem i aften for
at tale varmt for, at poplerne blev udskiftet med forskellige nye træarter på hver sin p-plads. Men argumenterne for at forsætte med popler har virket
overbevisende. Dog ville Leif henstille til, at antallet
af popler blev reduceret og at nye popler ikke bliver
plantet tæt på huse eller i nærheden afvejbelægning
og kloakker, så fremtidige problemer på forhånd
undgås.

Agendaplanen (pkt. 5)
Lars Messell fra agendagruppen indledte med at opfordre til ideer, ønsker og forslag til agendaplanen.
Poul Evald foreslog i forlængelse af den tidligere
debat om landskabsplanen at ldgge nænnere på rimlighederne for at nedbringe C02 forbruget i
Galgebakkens drift, f.eks. den meget intensive græsslåning af næsten hele græsarealet. Stubfræsning
burde undlades både af hensyn til miljø og natur
undtagen der, hvor den er meget nødvendig. Han
mente, at der kan findes mange andre områder i
driften, hvor hensynet til natur og miljø kan indarbejdes bedre, og at Galgebakken kunne lære meget
fra andre boligområder.
Biba henviste til, at det er beskrevet i landskabsplanen, hvordan græsslåning foregår. Hvis det skal

gøres anderledes, skal der laves nogle ændringsforslag hertil. Biba nævnte, at der bliver udført meget i
forhold til begrænsning af COrudledning både i
Galgebakkens drift og i BO-VEST som helhed. For
øjeblikket er der tre el-køretøjer i driften, men det er
dyrt, at udskifte maskiner, så tempoet må tilpasses
til de økonomiens muligheder.
Biba nævnte, at vandforbruget er alt for høj på
Galgebakken sammenlignet med andre. Det der virkelig kan ændre noget, er indførelse afvandmålere i
boligerne, men det har hidtil vist sig for dyrt. Diskussionen om vandmålere bør tages op igen i forbindelse med helhedsplanen. Biba nævnte udskiftning af toiletter og vaskerirenoveringen, som noget
der havde givet et mærkbart fald i vandforbruget.
Birthe foreslog, at der blev indkøbt eller givet tilskud til regnvandstønder, så havevanding kunne ske
uden at belaste vandforbruget. Poul Evald foreslog
faskiner og nedsivningsanlæg af hensyn til grundvandsdannelsen. Benny foreslog, at nedsætte lysstyrken i de udendørs lamper. Leif foreslog, at der
blev lavet nogle økonomiske beregninger, som
kunne tydeliggøre, hvad det koster i huslejekroner,
at en hel del beboere sjusker med afleveringen og
sorteringen af affaldet .I øvrigt mente Leif, at agendagruppen lavede et rigtigt godt arbejde med oplysning og information. Susanne fra agendagruppen
bebudede en kommende oplysning om elpærer.
Benny beskrev grundproblemet i miljøarbejdet som,
at de lette og billige løsninger er gennemført. Tilbage er enten at gå i gang med projekter, som kostede mange penge, eller at lave om på folks vaner
og opførsel i hverdagen. Den beskrivelse kunne Lars
tilslutte sig, men tilføjede, at opskriften på, hvordan
man kunne lave om på folks vaner, desværre ikke
kommet i aften, og det var han ked
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Dirigent:
Dorte Brink

Med-dirigent:
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Indkaldelse til:

Budgetbeboermøde
-·- --torsdag-den-16-;·septem-ber-2010-kt 19~0·
i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

5) Revision af Agendaplanen
6) Revision af Landskabsplanen
7) Budget 2011
a)
b)
c)
d)
e)

Gennemgang og diskussion af budget 2011
Behandling af indkomne forslag til budgettet
Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119)
Antennebudget
Godkendelse af det samlede budget

8) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens
9) Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet på budgetbeboermødet, skal være
afdelingsbestyrelsen i hænde senest torsdag den 2. september kl. 12°0
Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budgetbeboermødet bliver husstandsomdelt torsdag den 9. september.

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmed/emmer.
( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt d 3. august 20 IO )

OBS! næste side: Indkaldelse til info- og debatbeboermøde tirsdag den 17. august

~

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Materiale til:

Budgetbeboermøde
Torsdag den 16. september 2010 kl. 19 30 i Beboerhuset

Forslag til dagsorden

(og indholdsoversigt):

1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af fotTetningsorden og dagsorden
5) Referatet fra regnskabsbeboermødet mandag d. 31. maj (se GB Posten nr 350, sept. 2010)

6) 3 års revision af landskabsplanen *)
7) 3 års revision af agendaplanen *)
8) Budget 2011 **)
a) Gennemgang og diskussion af det fremlagte budgetforslag (s. 2)
b) Forslag om renovering og vedligeholdelse afD-hus stræderne (s. 3)
c) Forslag om beplantningen på p-pladseme (s. 4)
d) Forslag om indhegning til hunde på grønningen (s. 5)
e) Forslag om indkøb af pavillonbygning/skurvogn til bogcafe på genbrugsgården (s. 6)
f) Forslag om indkøb af pavillonbygninger til udlånskontor og til værksted (s. 7-8)
g) Afstemning om det samlede budget 2011

9) Beslutning om et eller to årlige ordinære beboermøder (s.9-10)
10) Eventuelt

Yder/igere materiale til beboermødet:
*)

Forslagene til revideret landskabsplan og agendaplan blev omdelt i materialet op til debatmødet
d. 17. august. Heri var der også var et oplæg med forslag vedr. beplantningen på P-pladseme.
Referatet af debatmødet bringes på de sidste sider i dette hæfte.

**) Det samlede budgetforslag fra administrationen og afdelingsbestyrelsen uddeles sammen med
dette hæfte.

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.
Husk de1for legWmation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmed/emmer.
(materialet er husstandsomdelt den 9. septe111be1)
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Til budgetbeboermødet den 16. september 2010:

D-husene - udgift til renovering og vedligeholdelse,
i forhold til forslag i Landskabsplan s. 4
- se desuden referat af debatmøde 17. august 2010, s. 11-15 i dette materialehæfte

Renovering
I budget for kommende år (konto 116) er indregnet et beløb på kr. 100.000 til begyndende renovering
af D-husstrædeme. Disse stræder er af forskellig størrelse og øjeblikkelig standard. Men et overslag
over en renovering af et stræde med foreslået flisebelægning, udlægning af jord, nye betontrin ved
indgangsdøre til erstatning for defekte trætrin samt renovering af pergola vil koste ca. kr. 100.000.
Vedligeholdelse overgår til Driften

Estimeret timeforbrug for ejendomsfunktionærer:
Renholdelse, 3 timer pr. uge. Årligt 156 timer.
Græsslåning 37 timer pr. år.
Brænding af ukrudt, 16 timer pr. år.
Glatførebekæmpelse (15 gange), 20 timer pr. år.
Timeforbruget vil kunne indeholdes i nuværende timebudget, hvis andre opgaver
frasmieres/omprioriteres i forhold til eksisterende ydelseskatalog.

Afstemningstemaer:
Budgetmodel 1:
udgiften fordeles på alle boliger - idet stræderne i denne model betragtes som et
fællesanliggende for alle beboere med henblik på at højne niveauet for vedligeholdelse
af D-hus-områderne.

Budgetmodel 2:
udgiften fordeles på D-hus-boligerne og den enkelte lejer på linie med forpligtelsen i
andre stræder til at passe disse i fællesskab.
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Til budgetbeboermødet 16. september 2010:

Indlæg til behandling på beboermødet den 16/9 2010

Vi er mange beboere med forskellige interesser i Galgebakken, dem der har børn ønsker et sildcert og
godt sted at lege, det har vi en stor del af i Galgebaldcen. Både legepladser og boldbaner.
Os der har hund vil også godt have et tlygt sted vi kan lege med vores hunde, hvor de kan have socialt
samvær med egne artsfæller. Derved får hundeejerne også et socialt samvær, som sættes højt her på
Galgebakken.
Vi foreslår derfor at der laves et indhegnet 01måde hvor hundene kan lege sammen uden snor på, og
samtidig sikrer at de ildce er til gene for andre, for vi respektere reglen om at hunde skal føres i snor
alle andre steder på Galgebakken. Det skal understreges at man kun bør lege og IKKE lufte sin hund i
denne indhegning., hvorfor vi også foreslår at der bliver opsat en skraldespand med hundeposer ved
indgangen. Vi håber også at der med tiden er nogen handy mænd der kan lave nogen solide redskaber
til agility leg.
Husdyrndvalget har indhentet tilbud på sådan et hegn (levering og montering) som evt. kunne placeres
på den gamle gede fold ved den store sten. Både 50 m2 (29.000,- inkl. moms) og 100 m2 (34.600,inkl. Moms) se vedlagte tilbudsmateriale. ((er med på beboermødet som overheads I SH, sela"efær ))
Derfor søger vi hermed tilladelse fra GAB og bevilling til dette over budgettet 2010.
Samtidig foreslår vi et debatoplæg om at få lempet husdyrreglerne, således at man må holde to husdyr
i større lejligheder og 1 husdyr i 1 værelses lejlighederne

På vegne af Husdyrudvalget
Hanni,Tlf. 43 64 71 99 mobil 51 25 98 49 mail hanni@comxnet.dk
Lysette tlf. 21 65 12 65 mail lysette06@gmail.com
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Til budgetbeboermødet 16. september 2010:

Forslag om køb af erstatningsmodulbygning til udlånskontor og hobbyværksted.
For øjeblikket lejer vi en pavillon af Bils by, som brnges som udlånskontor. Vi foreslår at købe
Pavillonen (eller en modulbygningen) samt 2 modulbygninger til hobbyværksted for beboere.
containere. Pavillonen anvendes fortsat som udlånskontor. Modulbygningerne placeres ved
genbrngspladsen (se tegning) og indrettes til og anvendes som hobbyværksted for beboere til ikke
lønnet arbejde.
Forslaget fremsættes af hobbyværkstedsgruppen: Henrik Nordfalk, Torv 7-3, Poul Tømmer, Sønder 9-3,
Knud Mørk Hansen, Mark 4-8a, Niels W;/ken, Vester 4-1.

Køb af 1 modulbygng til Udlånskontor
35.900

1 stk. modulbygning
Alarm omlægning

3.000

Moms

9.725
48.625

I alt en ny bygning

Køb af 2 modulbygninger til Hobbyværksted
2 stk. moduler sat sammen

71.800

Samlel<it
Kørsel
Fliser til sokkel

9.840
11.000
1.000
8.660

Elektriker
Div.

10.000

Moms

28.075

I alt for Hobbyværksted

140.375

I alt for Hobbyværksted

140.375

I alt 1 brugt kontorpavillon

48.625
189.000

I alt

Udleje af Værksted
Indtægt ved udleje af værksted pr. md. Til E.KS!
Weekend (lørdag til tirsdag)

kr

20

Dage

4

Enkeltdage

kr

10

Dage

6

Nøgle til maskiner

kr

10

Dage

4

VED SELVFINANSIERING:

( = lån af egne midler)
Leje af Kontorpavillonr År/Måned
4 År Underskud pr År/Måned
5 År Underskud pr År/Måned
6 År Overskud pr År/Måned
7 År Overskud pr År/Måned
8 År Overskud pr År/Måned

ÅR

Måned

År

Måned

1 lejer

1 lejer

31.8

2.650,

-15.450,

-1.287,

-13.290,

-1.107,

-6.000,

-500,

-3.840,

-320,

300,

25,

2.460,

205,

4.800,

400,

6.960,

580,

8.175,

681,

10.335,

861,
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Til alle afdelingsbestyrelser i
VA
?

n · '.

tJ

si' r:; ;: :· :,

·' ,.., ·· ·

Glostrup, den 27. aug. 2010

Beboermødet skal beslutte, om der skal holdes et eller to beboermøder
Kære afdelingsbestyrelse
På VA's ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger i 2010 blev der vedtaget nye vedtægter for VA.
Et af de steder, hvor der er sket ændringer, er i forbindelse med antallet af beboermøder.
1 VA har det hidtil været en regel, at der skulle afholdes to beboermøder: et regnskabsmøde

om foråret og et budgetmøde om efteråret.
,:;

Med den nye lovgivning for den almene sektor er det blevet lovbestemt, at det' er den enkelte boligafdeling, der beslutter, om der skal holdes et eller to beboermøder. Derfor er det også en de! af de nye vedtægter for VA, jf. § 16.
Afdelingsbestyrelsen skal derfor fremlægge et forslag til beboermødet i september 2010 om

1 eller 2 beboermøder. Afholdes der to ordinære beboermøder, fortsætter den procedure,
som I kender fra de tidligere vedtægter.
Herunder beskrives procedurerne for henholdsvis et og to beboermøder.

Hvis der besluttes

et beboermøde skal følgende procedure følges:

Hvert år afholdes inden 3 måneder før næste regnskabsårs begyndelse (dvs. senest 30. september) ordinært, obligatorisk budgetmøde i hver afdeling.
Dagsordenen for beboermødet skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af beretning
3. Godkendelse af afdelingens regnskab for det foregående år
4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for det kommende år
5. Behandling af eventuelt indkomne forslag
6. Valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter
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Referat fra beboermøde 17. august 2010:

Debat om revisioner af landskabsplan og af agendaplan
Beboermødet var indkaldt for at få information og debat om treårs revisionerne af landskabsplanen og agendaplanen, inden der på budgetbeboermødet d. 16. september træffes beslutninger om planerne, herunder også
evt. økonomiske og budgetmæssige konsekvenser. En uge inden mødet blev forslaget til en revideret landskabsplan og en nysla·evet agendaplan husstandsomdelt. I materialet var der også et selvstændigt oplæg om udviklingen af træer på Galgebakkens p-pladser, som indeholdt en besla·ivelse af to model/erfar hhv. genoptagelse
af nyplantning med popler eller udskiftning til en anden træart, samt en sammenligning af udgifterne til de to
modeller.
Der blev ikke uddelt stemmesedler, så et præcist deltagerantal kan ikke oplyses, men ved begyndelsen af mødet var der ca. 25 beboere til stede. Endvidere deltog Galgebakkens afdelingsleder Kaj Agnershøj og
Galgebakkens gartner Kim Vaner. Dorte Brink blev valgt til dirigent og Steen Søndergaard tilmeddirigent.
Sten Hansen (sela·etær) blev valgt til referent. Der var ikke bemærlminger til forretningsordenen.

Landskabsplanen 2011-2014 (pkt. 4)
Biba Schwoon fra afdelingsbestyrelsen og grønt udvalg opridsede baggrunden for og de store linier i
landskabsplanen: Den oprindelige landskabsplan blev
udarbejdet af landskabsarkitekt Jørgen Vesterhalt, da
Galgebakken blev bygget. Siden da er der blevet
arbejdet videre på grundlag af denne plan i grønt
udvalg og i driften. Større ændringer er blevet
besluttet på beboermøder. I 2004 blev en ny samlet
landskabsplan besluttet. Den blev revideret på
beboermødet i september 2007. Det, som fremlægges
nu, er en treårsrevision af denne, som skal gælde for
perioden 2011-14. Forslagene til ændringer er
markeret med rødt. De fleste ændringer er opfølgninger på, hvad der er sket i perioden med fældninger, nyplantninger m.v. og som følge af tidligere
beboermødebeslutninger. I planen og i materialet er
der dog også to forslag til større ændringer dels vedr.
vedligeholdelsen af D-husstræderne og dels vedr.
udviklingen af beplantningen på p-pladserne. Begge
forslag har økonomiske konsekvenser, som kommer i
fokus på budgetbeboermødet 16. september.

Den generelle debat om landskabsplanen
(pkt. 4a)
• Store træer nær ved husene:
Birthe Y. Nielsen spurgte efter, hvilke planer grønt
udvalg har for de egetræer, som står i forhaverne ud
til p-pladserne. De blev i sin tid plantet alt for tæt på
husene og er nu blevet alt for store. Nedfald og rødderne, som vokser både i bredden og højden, gir
problemer i de små forhaver. Opstamning hjælper
ikke, det far kun træerne til at se underlige ud. Der
burde i stedet plantes nogle nye egetræer andre steder på Galgebakken, hvor de kan fa plads til at udvikle sig til store flotte træer.
Benny Klausen svarede, at egetræerne er plantet i
forhaverne, som også er et fællesareal, for at markere indgangen til stræderne fra p-pladserne. Holdningen i grønt udvalg har hidtil været, at opstamning
foretages, men at træerne bør blive stående så længe
som overhovedet muligt. Susanne Bang mente, at da

egetræerne i forhaverne før eller siden skal fældes,
så der bør allerede nu tænkes på nogle gode alternativer. Biba sagde, at når beboere henvender sig til
grønt udvalg pga. har problemer med store træer, så
bliver det taget op, og det har resulteret i, at store
træer - også egetræer - er blevet fældet. Men det tager mange år for træer at vokser sig store, så de bliver de ikke 'bare' fældet, uden at der er nogle rigtig
gode grunde til det. Det kan godt være, at det egetræ, som Bhihe taler om, skal fældes, hvis opstamning ikke har løst problemerne.
LeifNeergaard syntes ikke, at der bør vokse høje
træer tæt ved lave huse. Det er ikke pænt, og det giver problemer med skygge, ødelæggelse af kloakker
og andet. Høje træer bør stå på de store fællesarealer, der hvor der er god plads til dem.
Erling Borre, som for nyligt er gået ind i grønt udvalg, mente, at der bør findes nogle mere præcise
regler for store træer, som giver gener i haverne.
Reglerne i landskabsplanen er for vage.
Hemik Nordfalk gjorde opmærksom på, at træerne
yderst på rullebakken bør markeres med et hvidt
bånd, så man ikke kommer til at cykle ind i dem, når
det er mørkt.
Afdelingsleder Kaj Agnershøj oplyste, at der er fældet mange træer i løbet af de senere år. Både træer,
som stod for tæt på bygninger, træer, kloakker, belægninger, veje og træer på voldene rundt om
Galgebakken. Driften har også i samarbejde med
beboerne i stræderne foretaget mange fældninger og
beskæringer. Men driften må kigge på helheden og
det tager tid at nå rundt på hele Galgebakkens
240.000 m 2, mens beboerne ofte mest forholder sig
til deres eget stræde og ønsker dette prioriteret.
Generelt om store træer og udviklingen i landskabsplanen fortalte Benny, at der oprindeligt blev
plantet et stort antal træer rundt om på Galgebakken.
Grundideen var, at de fleste af træerne med tiden
skulle fældes, efterhånden som de voksede sig store.
Kun de bedste og de bedst placerede træer skulle
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noget i strædet. Emilie var enig i, at mange D-husstræder er meget rodede, bl.a. det stræde, hvor hun
selv er flyttet ind for kort tid siden. Hvis man selv
gerne vil gøre noget i strædet, er det ærgerligt, når
strædet er så præget af, at nogle af beboerne er helt
ligeglade med de fælles omgivelser. Derfor støttede
hun forslaget og at det blev betalt i Galgebakken i
fællesskab, for hun havde ikke råd til bo der, hvis
udgifterne alene skulle lægges på huslejen for D-husene. Regina, som også boede i et D-hus, støttede
også forslaget, samt at udgifterne skulle betales af
hele GB i fællesskab. Hun syntes ikke, at det vil
være rimeligt at pålægge hver eneste D-husbeboer
en ekstraudgift på huslejen, fordi nogle af beboere
gjorde det umuligt at holde stæderne i fællesskab.
Poul Evald støttede den del af forslaget, som gav
muligheder for at indrette fællesskurene til cykelskure, men anlæg af nye flisegange forekom overflødigt og for dyrt. Biba svarede, at anlæg af flisegange bliver foreslået for at gøre det overkommeligt
for driften at overtage vedligeholdelsen. Lars
Messell støttede forslaget, fordi det gav bedre rammer for beboerne i D-husene. Ved en ombygning af
de tidligere affaldsskure til cykelskure bliver beboerne tvunget at brnge Galgebakkens fælles affaldsøer, så ophobningen af affald i skurene stopper.
Niels Wilken spurgte om, det var meningen, at alle
stræder skal renoveres på en gang, og om også de
velfungerende stræder skal renoveres. Biba svarede,
at til budgetbeboermødet vil der være sat økonomi
på D-husplanen og et forslag til, hvordan den kan
gennemføres gradvist over et antal år, fordi udgifterne givet vil være for store til, at det hele ikke kan
gøres på et år. Det vil nok blive de stræder, hvor
problemerne er størst, som først bliver renoveret.
Afdelingslederen svarede, at hensigten var, at driften kun skulle stå for et nødvendigt minimum af
vedligeholdelse og at beboerne selv ville udføre det
meste.
• Vedligeholdelses-forpligtigelse:
Benny mente ikke, at beboerne havde nogen pligt til
at vedligeholde stræderne, hverken i D-husene eller
i resten af Galgebakken, så den budgetmodel, som
indebærer, at D-husbeboerne skal pålægges udgiften, holder ikke juridisk. I de almindelige Galgebakkestræder har beboerne 'tiltusket' sig ret til selv
at indrette og holde forhaverne, men der var ingen
forpligtigelse til at gøre det. Kun en stor glæde. Dhusstræderne fungerer sådan, måske fordi beboerne
bor der i kortere tid. Forslaget går ud på, at stræderne i D-husene bliver gjort pænere, så der er en
større chance for, at D-husene på trods af de mange
andre mangler stadig kan lejes ud.
Biba var ikke enig i Bennys opfattelse af reglerne
for pasning af stæderne på Galgebakken. Ifølge husreglementet er det beboerne, som i fællesskab passer

stræderne. Det blev besluttet på et beboermøde for
længe siden og er siden blevet bekræftet på mange
beboermøder. Juridisk er et husreglementet at betragte som er et tillæg til lejekontrakten, og i øvrigt
har et beboermøde ret til at træffe beslutninger om
vedligeholdelse, der forpligter beboerne til at stå for
opgaver, som ellers udføres af afdelingens drift"
Poul Evald syntes ikke om, at beboerne i D-husstræderne mister det formelle ansvar for vedligeholdelsen af deres stræder. Hvis ønsket er, at de skal
tage del i fællesskabet, så er der en modsigelse i at
fratage dem ansvaret og overdrage det til driften, og
det indebærer, at beboerne mister noget af beboerdemokratiet.
• Boligsociale problemer i D-husene:
Erling mente ikke, at det altid kun var en lykke med
unge beboere. Han boede selv i Skrænt nær ved Dhusene der, og der gav meget problemer pga. helt
vilde fester med drnk, høj musik, kiysantemumbomber med mere. Han havde været henne og
snakke med beboerne, men udfordringerne er af
støne og boligsocial art, fordi der i D-husstræderne
også samles unge, som ikke kan fungerer rimeligt i
et boligområde. Det bør diskuteres noget mere, bl.a.
i afdelingsbestyrelsen, hvordan den slags boligsociale problemer skal takles. Biba var enig i Erlings beskrivelse afD-husområdet i Skrænt, som hun selv
boede i nærheden af, og hun havde også været over
og snakke med de unge om deres støjende fester.
For tiden er der store problemer lige i det område,
tidligere har der været problemer andre steder, bl.a.
med forskellig kriminalitet, hvor afdelingsbestyrelsen har gjort meget for kontakt til SSP og til Politiet.
Regina syntes, at larm fra fester trods alt var noget, som det var til at leve med, ligesom højt ukrndt.
Men nogle D-husstræder bærer præg af egentligt
hærværk og ødelæggelser og en helt grundlæggende
mangel på hensyn til andre beboere i strædet. Den
slags problemer, bør der gøres noget mere ved, ved
at slå ned på de beboere, som står for en helt urimelig adfærd. Afdelingslederen var enig i, at der var
nogle - men lang fra alle - D-husbeboere, som udgjorde en stor belastning boligområdet, også fordi
de tiltrak unge fra andre steder i Albertslund, som
forværrede problemerne. Der er gennemført sager
med opsigelse, men det var kompliceret og det tog
tid.
Leif mente, at det ikke kun var beboere i D-huse
eller kun unge, som gav boligsociale problemer. Der
er nogle beboere rundt om på Galgebakken, som ind
i mellem optræder temmelig støjende og voldsomt i
deres omgivelser.
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Bibas holdning til poplerne var, at hun var meget
glad for dem og håbede, at de kunne bevares i fremtiden. Men hvis det besluttes at vælge noget andet
end popler, så har det økonomisk set ikke nogen
betydning, hvilken anden træart der vælges, for det
er samme metode og forskrifter med fjernelse af poplerne og efterfølgende intensiv pleje som skal følges, for at en entreprenør vil give garanti for, at træerne kommer til at gro i løbet af en femårsperiode.
Uden garanti risikerer vi at komme til at stå med ppladser uden træer på.
Leif sagde, at han egentlig var mødt frem i aften for
at tale varmt for, at poplerne blev udskiftet med forskellige nye træarter på hver sin p-plads. Men argumenterne for at forsætte med popler har virket
overbevisende. Dog ville Leif henstille til, at antallet
af popler blev reduceret og at nye popler ikke bliver
plantet tæt på huse eller i nærhedenafvejbelægning
og kloakker, så fremtidige problemer på forhånd
undgås.

Agendaplanen (pkt. 5)
Lars Messell fra agendagrnppen indledte med at opfordre til ideer, ønsker og forslag til agendaplanen.
Poul Evald foreslog i forlængelse af den tidligere
debat om landskabsplanen at kigge nærmere på mulighederne for at nedbringe C02 forbruget i
Galgebakkens drift, f.eks. den meget intensive græsslåning af næsten hele græsarealet. Stubfræsning
burde undlades både af hensyn til miljø og natur
undtagen der, hvor den er meget nødvendig. Han
mente, at der kan findes mange andre områder i
driften, hvor hensynet til natur og miljø kan indarbejdes bedre, og at Galgebakken kunne lære meget
fra andre boligområder.
Biba henviste til, at det er beskrevet i landskabsplanen, hvordan græsslåning foregår. Hvis det skal

gøres anderledes, skal der laves nogle ændringsforslag hertil. Biba nævnte, at der bliver udført meget i
forhold til begrænsning af COrudledning både i
Galgebaldcens drift og i BO-VEST som helhed. For
øjeblikket er der tre el-køretøjer i driften, men det er
dyrt, at udskifte maskiner, så tempoet må tilpasses
til de økonomiens muligheder.
Biba nævnte, at vandforbruget er alt for høj på
Galgebaldcen sammenlignet med andre. Det der virkelig kan ændre noget, er indførelse afvandmålere i
boligerne, men det har hidtil vist sig for dyrt. Diskussionen om vandmålere bør tages op igen i forbindelse med helhedsplanen. Biba nævnte udskiftning af toiletter og vaskerirenoveringen, som noget
der havde givet et mærkbart fald i vandforbruget.
Birthe foreslog, at der blev indkøbt eller givet tilskud til regnvandstønder, så havevanding kunne ske
uden at belaste vandforbruget. Poul Evald foreslog
faskiner og nedsivningsanlæg af hensyn til grundvandsdannelsen. Benny foreslog, at nedsætte lysstyrken i de udendørs lamper. Leif foreslog, at der
blev lavet nogle økonomiske beregninger, som
kunne tydeliggøre, hvad det koster i huslejekroner,
at en hel del beboere sjusker med afleveringen og
sorteringen af affaldet .I øvrigt mente Leif, at agendagrnppen lavede et rigtigt godt arbejde med oplysning og information. Susanne fra agendagrnppen
bebudede en kommende oplysning om elpærer.
Benny beskrev grnndproblemet i miljøarbejdet som,
at de lette og billige løsninger er gennemført. Tilbage er enten at gå i gang med projekter, som kostede mange penge, eller at lave om på folks vaner
og opførsel i hverdagen. Den beskrivelse kunne Lars
tilslutte sig, men tilføjede, at opskriften på, hvordan
man kunne lave om på folks vaner, desværre ildce
kommet i aften, og det var han ked
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BUDGET 01.01.2011 - 31.12.2011
Boligorganisation:

50 Vridsløselille Andelsboligforening

Afdeling 59
Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Galgebakken

50 Afdeling
165 LBFnr.:

Bruttoetage-

Antal

ålejemåls-

Antal leje-

rum

areal i alt (m2)

lejemål

enhed

målsenheder

3.632

119

119

2

7.196

123

123

3

3.884

47

4

13.498

150

150

5

32.320

250

250

Lejligheder

0

7

0

326

Institutioner
Egen anvendelse D-huse

Version pr. 03.09.2010, PKE

2

1

0

1 pr. påbeg. 60 m2

7

1 pr. påbeg. 60 m

2

0

1/5

0,0
696,0

I alt

Dato for lejeforhøjelse:
Ny leje pr. m2 pr. år gennemsnitlig:
Forhøjelse pr. m2 i kr., gennemsnitlig:
Forhøjelse pr. m2 i %
Forhøjelse i alt på årsbasis i kr.

47

1

6

Enkeltværelser
Erhvervslejemål

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

Antal

(inkl. lette kollektivboliger,
ungdoms- og ældreboliger)

900

01.01.2011
922

24
2,68
1.454.740

Vridsløselille Andelsboligforening
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2011 - 31.12.2011
Galgebakken
Budget
2011

Budget
2010
(1.000 kr.)

Resultatopgørelse
2009
(1.000 kr.)

10.700.000

10.400

10.170

800.000

800

800

350.000

300

300

Konto

ORDINÆRE UDGIFTER
HENLÆGGELSER
120
121
123

Planlagt og periodisk vedligeholdelse
175
og fornyelse (konto 401) pr. m2
kr
Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)
1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2
kr
13
Tab ved fraflytninger
(konto 405) pr. m2
kr
6

124.8

Henlæggelser i alt

11.850.000

11.500

11.270

124.9

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

49.039.100

47.349

45.862

261.900

263

262

122.300

119

206

8.182.900

8.199

8.138

0

42

0

-42

300

370

0

-300

-370

0

0

491

8.567.100

8.581

9.098

57.606.200

55.930

54.960

0

0

213

57.606.200

55.930

55.174

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125
126
127
129

130

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
Ydelse vedr. realkreditlån til
bygningsskader
Tab ved lejeledighed m.v.:
1. Tab ved lejeledighed m.v.
2. Dækket af henlæggelser
(konto 405)

0
0

Tab ved fraflytninger:
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af henlæggelser
(konto 405)

0

350.000
-350.000

134

Korrektion vedr. tidligere år

137

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

139

UDGIFTER I ALT

140

Årets overskud

150

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

-3-

Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken
LEJEFORHØJELSE:

Boliger:

Ny

Forhøjelse i
procent

Nugældende
gennemsnitlig leje pr. m2

Forhøjelse
gennemsnitlig leje pr. m2

gennemsnitlig leje pr. m2

Samlet
årlig
lejeforhøjelse

2,68

898

24

922

1.454.740

Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 59

Nuvæ. Leje/mdr.
2.302
2.718
3.168
4.705
6.631
5.621
7.485
6.556
9.243
9.352

A1 - 1 rums a 25 m2
D1 -1 rums a 31,2 m2
A2 - 2 rums a 35,3 m2
C2 - 2 rums a 58,5 m2
A3 - 3 rums a 93 m2
C3 - 3 rums a 72,7 m2
A4 - 4 rums a 103,6 m2
C4 - 4 rums a 87 m2
AS - 5 rums a 128,3 m2
B5 - 5 rums a 130 m2
BEREGNING AF ENHEDER:
Lejemål

m2

689

60.528,90

Boliger:
Erhvervslejemål

2

Ny leje/mdr.
2.364
2.791
3.253
4.831
6.808
5.771
7.685
6.731
9.490
9.602

Lejemål a'

1 pr. lejemål

689
7

2

0

0,00 1 pr. påbeg. 60 m

0

Egen anvendelse

0

156,00

691

61.011

-5-

1/5

Antal enheder

2

326,00 1 pr. påbeg. 60 m

Institutionslejemål

I alt

Stign./mdr.
62
73
85
126
177
150
200
175
247
250

0

696,0

Side 1 af 1

Likviditetsbudget

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

59 Galgebakken

Beregningsdato:

06.07.2010

Bruttoetageareal:

60.000 m2

Gæld.
Konto

Beskrivelse

116.2

Primære bygningsdele

116.3

Kompletterende bygningsdele

116.4

Overflader, belægning, beklædning

116.5

WS-anlæg

116.6

El, mekaniske anlæg

116.7

Køleskabe, komfurer, inventar

116.8

Have- og friarealer

116
120

Planlagt forbrug i alt
Henlæggelser

budget Budget i 1000 kr.
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

10.177
10.400

10.557
10.700

10.494
10.700

440.138

8.760
10.700

12.367
10.700

10.155
10.700

10.216
10.700

223

2021

2022

2023

2024

2025

7.468
10.700

9.147 24.173
10.700 10.700

8.594
10.700

10.380
10.700

8.305
10.700

7.660
10.700

14.943
10.700

143

206

1.940

-1.667

545

484

3.232

1.553 -13.473

2.106

320

2.395

3.040

-4.243

-540

20.356

20.579

20.722

20.928 21.490 23.430 21.763 22.308 22.792 26.024 27.577

14.104

16.210

16.530

18.925

21.965

17.722

20.579

20.722

20.928

21.490

23.430

21.763

22.308

22.792

26.024

27.577

14.104

16.210

16.530

18.925

21.965

17.722

17.182

176

175

7.336

146

206

169

170

124

152

403

143

173

138

128

249

187

I

Anden finansiering
Af-/tilgang

2020

10.700

2019

2026

11.240 604.597
10.700 171.200

430.000

562

Total

430.000
-3.397

Uafsluttede aktiviteter (2009)
401

Primo saldo
Diverse korrektioner

401

Ultimo saldo

Nøgletal

Forbrug i kr./m 2 (kt 116) minus lån og egenfin tag

7.167

Anden finansiering i kr./m2
Henlæggelser i kr./m2 (kt 120)
Henlæggelser i kr./m 2 (kt 401)

178
345

178
349

178
358

630
448

178
391

178
363

178
372

178
380

178
434

178
460

178
235

178
270

178
276

178
315

178
366

178
295

178
286

178
1,6

Afd 59 - Galgebakken

Aktivitetsoversigt 2011

62 116532 Vandinstallationer

Vandinstallationer rep.

63 116532 Vandinstallationer

Vandinstallationer udsk.

64 116533 Vandarmaturer

Vandarmature udsk.

225
0
125

65 116561 Varmecentral

CTS-anlæg udsk.

66 116561 Varmecentral

Varmecentral reparationer

0

67 116563 Radiatorer

Radiatorer og rør

68 116564 Varmemålere

Varmemålere udskiftning

69 116571 Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg i beboerhus

70 116571 Ventilationsanlæg

Ventilationsanlæg i boliger

71 116586 Vaskemaskiner

Udsk. af vaskemaskiner og tumblere

72 116602 Belysning i fællesarealer

Forbedring af parkbelysning

73 116602 Belysning i fællesarealer

Udsk, af parkbelysning

150
0
0
150
0
150

lndv. maling af beboerhus

75 116721 Udstyr i fællesrum

Inventar/udstyr beboerhus

0

76 116721 Udstyr i fællesrum

Inventar/udstyr beboerhus

40

77 116731 Køle/fryseskabe

Køle/fryseskabe

475

78 116732 Komfurer

Udsk. komfurer

450

79 116733 Køkkeninventar

Udsk. af køkkener

80 116741 Toiletrumsudstyr

Rep. af badeværelsegulve i D-huse

81 116811 Redskaber/maskiner/traktorer

Redskaber og maskiner udsk.

0

82 116822 Udhuse/skure

Maling af unitbygninger

0

83 116822 Udhuse/skure

Renoveringafudhuse

84 116822 Udhuse/skure

Rep. af udhuse / tagbelægning

115

85 116831 Hegn/mure

Flytning af hegn mell. C4 & C2

30

86 116831 Hegn/mure

Plankeværker på fællesarealer

0

87 116831 Hegn/mure

Pergolaer udsk.

88 116831 Hegn/mure

Pergolaer udsk./ renovering

45

0
90

0
150

Plankeværker udsk./ renovering

100

90 116841 Andre belægninger

Flisebelægning / trapper i stræder

450

91 116841 Belægning 0-huse

Flisebelægning

100

92 116842 P-pladsbelægning

Opretning af P-pladser

100

93 116844 Vejbelægning

Asfaltbelægning rep. m.m.

450

94 116871 Havebænke/borde

Kunst m.m.

95 116872 Legepladsudstyr

Legepladser etablering af nye

25
300

96 116872 Legepladsudstyr

Legepladser Vedligehold / faldunderlag

97 116873 Skilte

Udskiftning af skilte

98 116881 Beplantning

Beplantning

150

99 116881 Beplantning

Beplantning

275

75
0

100 116881 Beplantning

Plantning af nye træer på P-pladser

60

101 116891 Affaldsordning - anlæg

Containere / affald m.m.

30

H'

1.100

0

89 116831 Hegn/mure

,--~,,./;:

150

0

74 116721 Udstyr i fællesrum
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Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2011

Budget2010

Budget2011

Udgifter
Nettokapitaludgifter
101

Prioritetsydelser
Prioritetsafdrag, nominallån
Prioritetsrenter, nominallån

I alt
104

105

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

I alt

10.050.601

8.392.856
1.612.240
10.005.100

157

0

841.421
841.421
1.682.842

841.421
841.421
1.682.900

Den resterende restgæld vedrørende oprindelig finansiering
består af to RO lån.

Offentlige og andre faste udgifter
106

Ejendomsskat
412. 785.200
412.785.200

Den skattepligtige grundværdi (kontantvurdering) udgør pr. 1/1 2009
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.

7,00%

Forventet budgetteret max stigning for 2011
Grundskatteloftværdi,udgør pr. 1/1 2010
144.935.800
Beregningsgrundlag udfra beregnet grundskatteloftsværdi

155.081.306

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdi
respektive grundskatteloftværdi

Grundskyld %o til kommunen

33,94
4.813.400

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 2011 med udgangspunkt i det
beregnede grundlag fra 2010 tillagt reguleringsprocent på 7%.
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5.263.460

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2011

109

Budget2010

Budget 2011

Renovation

Renovation
Containere
Opgrabning

1.676.479
81.078
68.343

1.819.988
35.000
30.000

1.260.300
13.319
26.892
28.789

1.232.256
14.929
27.757
30.010

El - fællesarealer
Kommunal andel, stibelysning

362.538
-30.000

306.000
-30.000

Målerpasning - varmeregnskab

214.562

226.188

Renovationen budgetteres efter regnskab 2009 opgørelse tillagt
3% pr. år.

110

Forsikringer
2011 budgettet beregnes udfra 2010-priser+ 3%.
Bygningsforsikring
Falckabonnement
Erhvervsforsikring
Andre forsikringer
2011 budgettet beregnes udfra 2010-priser + 3%. Det skal dog
præciseres, at de øjeblikkelige aftaler kun gælder til udgangen af
2010. Alle forsikringer skal i udbud, og der er en risiko for, at de
nye forsikringsaftaler bliver dyrere end de gældende.

111

El til fællesarealer ,

Forventet årsforbrug 2011 i kWt

153.000

Fastprisaftale er indgået med NOE gældende til 31. december
2010. Transport af el betales til DONG. Ny aftale er indgåetjuni
2010.

-3-

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2011

115

115.2
115.3
115.4
115.5
115.6
115. 7
115.8

Budget2010

Budget 2011

Almindelig vedligeholdelse

Primære bygningsdele
Kompletterende bygningsdele
Overfladebehandling
WS-anlæg
El-anlæg
Inventar og udstyr
Øvrige dele og anlæg i terræn

Regnskab
2009
123.959
240.531
104.960
351.119
336.597
593.622
235.602

193.000
197.000
178.000
561.000
228.000
603.000
359.000

283.000
199.000
169.000
546.000
335.000
600.000
360.000

955.000
796.000
3.121.000
1.470.000
150.000
1.120.000
2.565.000

920.000
815.000
2.422.000
2.740.000
150.000
1.100.000
2.410.000

Stigningerne skyldes b.la. øget udgifter på elanlæg.

116

116.2
116.3
116.4
116.5
116.6
116. 7
116.8

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Primære bygningsdele
Kompletterende bygningsdele
Overfladebehandling
WS-anlæg
El-anlæg
Inventar og udstyr
Øvrige dele og anlæg i terræn

Regnskab
2009
367.144
759.082
1.919.797
2.534.139
124.616
646.940
2.174.472

Se venligst specificeret langtidsplan.

117

Istandsættelse ved fraflytning
Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 1 års forbrug.
Ved budgettering skal man være opmærksom på udviklingstendensen (kto. 117/402-404)

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

Regnskab
2009
687.827
-687.827

-5-

800.000
-800.000

BOD.ODD
-800.000

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2011

123

Budget2010

Budget2011

Tab ved fraflytning
Der skal som hovedregel være henlæggelser svarende til 80% af tilgodehavender (kto. 305).
Henlæggelse til tab ved fraflytning
Henlagt pr. m2

Henlæcmelser
Konto 405 - primo
Forbrug kto129/130
Henlagt konto 123
Konto 405 - ultimo

Regnskab
2009
803.674
-412.364
400.000
791.310

300.000

350.000

262.600
0

122.996
138.861

119.000

122.252

5,74

Budget
2010
791.310
-300.000
300.000
791.310

Budget
2011
791.310
-350.000
350.000
791.310

På budgetteringstidspunktet var der forbrugt for kr. 264.306. I
forbindelse med overskudsdisponeringen 2009, blev der
ekstraordinært overført kr. 100.000 til henlæggelsen for tab v.
fraflytning.

125

Ydelser vedrørende lån til forbedringsarbejder
Afdrag
Renter

Udgiften vedrører ydelse til genopretningssagen.

126

Afskrivning på forbedringsarbejder
Afskrivning forbedringsarbejder

AfskrivninQ:
Vaskeri 2004
Købmanden
Beboerhus

Udløbsår
2011
2014
2019

Restgæld pr.
31.12.2009
83.252
102.867
521.513

Da der i forbindelse med overskudsdisponeringen 2009, blev
ekstraordinært afskrevet på vaskeriet kr. 113.415, vil der være
endeligt afskrevet 2011 på denne sag.
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Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2011

Budget 2010

Budget 2011

Indtægter
201

202

Boligafgifter og leje
Leje, boliger
Trinetteleje
Leje, enkeltværelser
Leje, erhverv
Forbedr.-leje, erhverv

54.350.624
186.000
0
98.604
24.972

Renter
TIigodehavende hos boligorganisationen forrentes med

Renter af tilgodehavende i boligorganisationen
Renter, fraflyttere - friv.forlig

52.053.900
178.560
3.751.464
98.604
24.972

0,00%

344.508
30.000

619.388
15.000

550.000
50.378

550.000
50.000

55.203
10.000
30.000
200.000

34.225
10.000
30.000
190.000

Der budgetteres ikke med renteindtægt, da renten beregnes som
diskontoen fratrukket 2% og diskontoen er på
budgetteringstidspunktet omkring 1%. Dog fordeles forlods
andelen af den estimeret TMGNNAB' s nettorenteindtægter med
forholdsmæssig andel af mellemregningen mellem organisation
og afdeling.

Andre ordinære indtægter
203.2 Drift af fællesvaskeri m.v.
Drift af fællesvaskeri
Udlejning beboerhus'

Udgiften vedrørende vaskeriet budgetteres på konto 118.1.

203.3 Andel af fællesfaciliteters drift
Kommunes andel af pasning grønne områder
Salg udlån
Lejeindtægt udlån
Pub
Udgifterne vedrørende indkøb og vedligeholdelse af trinetter ses
på konto 118.2.

-9-
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Oplæg til debat om den fremtidige udvikling af træer på
Galgebakkens P-pladser
til Informations- og debatmøde tirsdag den 17. august 2010 kl.19.30 i Beboerhuset
Galgebakkens P-pladser betragtes af nogle af Galgebakkens beboere som enestående med de
høje, søjlelignende poppeltræer, der nu gror der - og de finder det spændende med de skiftende
årstidsbilleder, som poplerne udvikler.
Andre beboere betragter poplerne som et negativt element på P-pladserne, idet de mener, at de
''forurener" med rakler og hvide sne-lignende pollen, at billak tager skade, at nedfaldende grene
kan være f artige, og at poplerne er for høje til en boligbebyggelse.
Anden kritik: mulig fremtidig påvirkning af kloakker
Træers rødder er vandsøgende. Poppel og pil i særdeleshed. I de jordbundsforhold, der findes på
Galgebakkens P-pladser, vil træernes rodnet ligge relativt højt. Tidligere har en del popler stået
meget tæt på kloaknettet. I forbindelse med opførelse af affalds-øerne og med kloakrenoveringen
er der fældet de popler, der stod tættest.
Der vil ikke i fremtiden blive plantet så tæt på kloaknettet som tidligere.
Beslutningsgrundlag fra beboermøder:
1. Fortsat udvikling afpoplerne, mens der på langtidsplanen "spares op" til fremtidige
nyplantninger
2. Forbud mod nyplantning afpopler
3. Udvikling af 'anden-Tl'æart-model' til erstatning for poplerne, en parkeringsplads ad gangen
4. Palle Kristojfel'sen, seniorrådgiver, landskabsarkitekt ph.d., Skov & Landskab, Københavns
Universitet, der blev konsulteret til udvikling af sidstnævnte model, anbefaler, at Galgebakken
fortsætter med udvikling afpoppelmodellen,fordi det er det tl'æ, der hal' størst mulighed for at
gl'o undel' de givne jordbundsfol'ltold på P-pladserne

Mulige løsninger:
De popler, der nu gror på P-pladseme vedligeholdes og suppleres med nyplantninger.
Driften udfører arbejdet som hidtil. Pleje af et nyplantet poppeltræ kræver ikke de samme
foranstaltninger som nyplantning af træer af anden træati (uanset denne). 3 års etableringspleje.
En 'anden træart-modellen' indskrives i langtidsplanen, en parkeringsplads ad gangen.
Planteskole/entreprenørfirma giver tilbud på plantning og pleje med garanti i 5 år for vækst.

Økonomiske forudsætninger for de to modeller: Poppelmodellen og En anden Træart-modellen
baseret på tilbud fra Bob Manning Tree Services
alternativt tilbud fra firmaet Malmos vil foreligge 11. august
Status
Fordelingen af popler på parkeringspladserne ultimo 2009:
E (Vester) 44 popler, D (Torv) 69 popler, C 38 popler, B 31 popler, A 24 popler
I alt 205 popler
Poppelmodellen

•
•

Der fældes hvert år ca. 10 træer. Træerne, der skal fældes, udvælges af Galgebakkens
gartner. Stød og rødder fræses, og der retableres.
Der vil ved fældninger være brug for information til beboerne samt afspærring af pladser.
Dette påhviler entreprenøren.
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•

Plantestederne anvises af Galgebakkens gartner og vil være spredt ud over alle
parkeringspladserne. Der plantes en poppel for hver poppel, der fældes. Planterne leveres
af Galgebakken. Det bliver rodede stiklinger leveret af planteskole ud fra materiale hentet
af de nuværende popler.

•

Foreslået plantningsmetode. Med gravemaskine omgraves gruslaget i 1 m for hvert nyplantet træ
og i fuld tykkelse af gruslaget. Omgravningen foretages, så det opbyggede muldlag lægges nederst i
hullet, og så overfladen består af rent grus. Fordelen ved dette er dels, at det nye træs rødder vil
søge ned i det muldblandede grus nederst, og at overfladen vil være ukrudtsfri i de første kritiske år
efter plantning. Evt. anden plantningsmetode: dyb stubfræsning (mindre risiko for at grave kabler
over). Fordele og ulemper diskuteres nærmere.

•

Vi regner med 3 års etableringspleje af træerne. Der skal vandes. Der vil være
tapningsmuligheder, således at plantehullerne kan nås med slange. Underlaget holdes fri
for ukrudt evt. med dækning af flis. Der foretages den nødvendige etableringsbeskæring ud
fra normerne beskrevet af Dansk Træplejeforening. Plejen vil være så lidt krævende, at
Driften kan påtage sig at udføre den.

2

En- anden-Træart-modellen
• Alle popler på en parkeringsplads fældes.

•
•
•

•

•

•

•

Der vil ved fældninger være brug for information til beboerne samt afspærring af pladser.
Dette påhviler entreprenøren.
Arbejdet kommer til at foregå således, at der tages en parkeringsplads om året i takt med
muligheder i budget. Galgebakkens gartner udvælger årets parkeringsplads.
Entreprenøren afgør plantningsmetoden.
Idet der ligger kabler gennem øerne, er der risiko for, at de gamle poppelrødder har fat i et
elkabel, og således er der fare for kabelbrud, når de gamle stød graves op. Entreprenør
afsøger området for kabler.
Planterne købes i planteskole som minimum 18-20 (= stammeomkreds i 1 m højde) med
klump.
Der plantes som udgangspunkt et træ pr. grøn ø.
Efter optælling af øer er resultatet, at der skal plantes 83 træer.
Det vurderes nærmere af Galgebakkens gartner og Grønt udvalg, om dette antal nye træer
vil være tilstrækkeligt, alt efter træart.
Fordelingen på parkeringspladserne ser således ud - med udgangspunkt i "1 træ pr. ø":
E (Vester) 14 nye træer, D (Torv) 21 nye træer, C 17 nye træer, B 16 nye træer, A 15 nye
træer
I alt 83 nye træer (evt. flere)
Det er på dette tidspunkt ikke afgørende for de økonomiske betragtninger hvilken ny
træart, der vælges. Valget skal foretages med hensyntagen til vækstmuligheder, størrelse,
kronens størrelse, skygge for boligerne, nedfald m.m.
Vi regner med 5 års etableringspleje af træerne. Der skal vandes. Der vil være
tapningsmuligheder således, at plantehullerne kan nås med slange. Underlaget holdes fri
for ukrudt evt. med dækning af flis. Der foretages den nødvendige etableringsbeskæring ud
fra normerne beskrevet af Dansk Træplejeforening.
Træerne skal efter 5 år være i god vækst.

I
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Priser for poppelmodellen (A)
Pris pr. poppel:
fældning, stubfræsning, oprydning, bortkørsel og retablering pr. poppel
plantning af nye popler (udvikles på Galgebakken)
lait pr. poppel

3 års pleje af små træer - indgår nu i Driftens træpleje
Pris pr. år ved fældning af 10 popler og genplantning
Pris for fældning af alle popler+ gen plantning samlet

Priser for en-anden-Træart-modellen (B}
Pris for fældning af gamle popler+ retablering pr. stk.
Pris pr. træ for plantning af nye træer inkl. 5 års pleje
Pris for 83 nye træer i alt
Pris for fældning af alle popler samt plantning af 83 nye træer - ialt

3.300 kr.
1.900 kr.
5.200kr.

52.000 kr.
1.040.000 kr.

2.650kr.
22.000kr.
1.826.000 kr.
2.370.000 kr.

Priser for de enkelte parkeringspladser - model B - over 5 år
P-plads E: Vester
425.000 kr.
P-plads D: Torv
645.000 kr.
P-plads C:
475.000 kr.
P-plads B:
435.000 kr.
P-plads A :
397.000 kr.

Alle priserne er inkl. moms. Tallene er afrundede.
Vurderingen af igangsætningstakt for P-pladserne kan besluttes - alt efter økonomiske muligheder
- enten med en P-plads om året, eller med f.eks. 5 års afstand for nærmere erfaringer med vækst.

I
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Sammenligning mellem:
Poppelmodellen og En-anden-Træart-modellen
Poppelmodellen

En-anden-Træart-modellen

Udskiftes over 20 år på alle parkeringspladser

Udskiftes en hel parkeringsplads ad gangen

Efter 20 år er der 200 nye popler
- baseret på nuværende antal
Metoden er meget sikker, idet poplerne har
bevist, at de kan vokse på parkeringspladserne.
Der vil være en langsomt glidende udskiftning
af poplerne og dermed til stadighed en
blanding af store og mindre træer.

Efter endt plantning er der 83 nye træer - baseret
på 1 træ pr. ø - antal diskuteres nærmere
Det er usikkert, om andre træarter vil kunne klare
sig med parkeringspladsernes jordbundsforhold.
Der vil blive en dramatisk forandring på
parkeringspladsen, når alle poplerne fældes på en
gang.

Fældning af gamle popler+ retablering koster
3.300 kr. pr. stk. Højere pris, fordi de udskiftes

Fældning af gamle popler+ retablering koster
2.650 kr. pr. stk. lavere pris, fordi der er mange

spredt og kun 10 ad gangen.

på en parkeringsplads, der fældes.

Plantning af nye popler koster 1.900 kr. pr. stk.

Plantning af nye træer koster 6.800 kr. pr. stk.

Meget lav pris, fordi planterne er meget billige
at lave, og der ikke kræves så meget
jordarbejde.

i den størrelse, og jordarbejdet er mere

Plejen af træerne indgår i eksisterende
driftsøkonomi

Plejen kan Driften selv klare, idet planterne er
meget små, når vi starter dem op, og vi har
erfaring med, hvad der kræves af pleje.

Meget høj pris fordi planterne er dyre at anskaffe
omfattende for at sikre, at de nye træer kan
vokse.
Plejen af træerne i 5 år koster 12.000 kr. pr. stk.
Der er store omkostninger forbundet med at
holde liv i større træer.

Alle priser er 2009 priser og inklusive moms. Tallene er afrundede.
l<im Vanner, Driften og Grønt udvalg
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Budgetbeboermøde
Torsdag den 16. september 2010 kl. 1930 i Beboerhuset
Forslag til dagsorden

(og indholdsoversigt):

1) Valg af dirigenter
2) Valg af referent
3) Valg af stemmeudvalg
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden
5) Referatet fra regnskabsbeboermødet mandag d. 31. maj (se GB Posten nr 350, sept. 2010)

6) 3 års revision af landskabsplanen
7) 3 års revision af agendaplanen
8) Budget 2011
a) Gennemgang og diskussion af det fremlagte budgetforslag (s. 2)
b) Forslag om renovering og vedligeholdelse afD-hus stræderne (s. 3)
c) Forslag om beplantningen på p-pladserne (s. 4)
d) Forslag om indhegning til hunde på grønningen (s. 5)
e) Forslag om indkøb af pavillonbygning/skurvogn til bogcafe på genbrugsgården (s. 6)
f) Forslag om indkøb af pavillonbygninger til udlånskontor og til værksted (s. 7-8)
g) Afstemning om det samlede budget 2011

9) Beslutning om et eller to årlige ordinære beboermøder (s.9-10)
10) Eventuelt
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Til budgetbeboermødet den 16. september 2010:

D-husene - udgift til renovering og vedligeholdelse,
i forhold til forslag i Landskabsplans. 4
- se desuden referat af debatmøde 17. august 2010, s. 11-15 i dette materialehæfte

Renovering
I budget for kommende år (konto 116) er indregnet et beløb på kr. 100. 000 til begyndende renovering
af D-husstræderne. Disse stræder er af forskellig størrelse og øjeblikkelig standard. Men et overslag
over en renovering af et stræde med foreslået flisebelægning, udlægning af jord, nye betontrin ved
indgangsdøre til erstatning for defekte trætrin samt renovering af pergola vil koste ca. kr. 100. 000.
Vedligeholdelse overgår til Driften

Estimeret timeforbrug for ejendomsfunktionærer:
Renholdelse, 3 timer pr. uge. Årligt 156 timer.
Græsslåning 37 timer pr. år.
Brænding af ukrudt, 16 timer pr. år.
Glatførebekæmpelse (15 gange), 20 timer pr. år.
Timeforbruget vil kunne indeholdes i nuværende timebudget, hvis andre opgaver
frasorteres/omprioriteres i forhold til eksisterende ydelseskatalog.

Afstemningstemaer:
Budgetmodel 1:
udgiften fordeles på alle boliger - idet stræderne i denne model betragtes som et
fællesanliggende for alle beboere med henblik på at højne niveauet for vedligeholdelse
af D-hus-områderne.

Budgetmodel 2:
udgiften fordeles på D-hus-bolige1ne og den enkelte lejer på linie med forpligtelsen i
andre stræder til at passe disse i fællesskab.
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Til budgetbeboermødet den 16. september 2010:

Forslag til udvikling af beplantningen på P-pladserne - poppelmodellen
- se Landskabsplanen s. 25 - 28
- og referat af debatmøde 17. august 2010, s. 14-15 i dette materialehæfte.

Afstemningstema:
Poppelmodellen, der medfører en årlig budgetudgift på kr. 52.000, vedtages på
baggrund af råd fra faglig ekspert efter retningslinier som beskrevet i afsnittet i
Landskabsplanen s. 25 - 27.
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Til budgetbeboermødet den 16. september 2010:

Ændringsforslag til beplantningsplan af Galgebakkens P-pladser
1. "Poppelplanens" økonomi overholdes
2. Planens fældningsplan overholdes (evt. fældes flere træer hvis økonomisk muligt)
3. Genplantningen må ikke være poppeltræer, da poplerne bl.a. giver følgende problemer:
•
•
•
•
•
•

De er alt for høje og skygger rigtigt meget i manges haver
De store træer taber grene i tørke perioder samt i stormvejr (to gener der ifølge klimaforskere
bliver væne med årene)
De giver/ har givet en del problemer med ødelagte kloaldedninger, da netop disse træer er
kendt for at sende deres rødder langt ud for at søge vand
I foråret smider træerne noget meget klistret stads, som klæber til alt
Ligeledes i foråret smider de lange røde rakler der farver og sviner
Senere smider træerne en masse hvide fnuller (frø/pollen? der ligner snevejr), der trænger ind
overalt og giver flere beboere allergiske reaktioner f.eks. vejrtrækningsproblemer

4. Det foreslås, at der genplantes andre og lavere træsorter, der il<l<::e giver de ovennævnte problemer.
Af hensyn til økonomien kan der plantes fæn-e af de mere velegnede træer end der er planlagt i
forhold til antal popler.

Birthe Y. Nielsen, Hanne Christhy Geertsen, Ruddy Duving,
Lone Lykke Nielsen, Olga Lundsgaard
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Til budgetbeboermødet 16. september 2010:
Indlæg til behandling på beboermødet den 16/9 2010
Vi er mange beboere med forskellige interesser i Galgebaldcen, dem der har børn ønsker et sildcert og
godt sted at lege, det har vi en stor del af i Galgebakken. Både legepladser og boldbaner.
Os der har hund vil også godt have et trygt sted vi kan lege med vores hunde, hvor de kan have socialt
samvær med egne artsfæller. Derved får hundeejerne også et socialt samvær, som sættes højt her på
Galgebaldcen.
Vi foreslår derfor at der laves et indhegnet område hvor hundene kan lege sammen uden snor på, og
samtidig silaer at de ikke er til gene for andre, for vi respektere reglen om at hunde skal føres i snor
alle andre steder på Galgebakken. Det skal understreges at man kun bør lege og IKKE lufte sin hund i
denne indhegning., hvorfor vi også foreslår at der bliver opsat en skraldespand med hundeposer ved
indgangen. Vi håber også at der med tiden er nogen handy mænd der kan lave nogen solide redskaber
til agility leg.
Husdyrudvalget har indhentet tilbud på sådan et hegn (levering og montering) som evt. kunne placeres
på den gamle gede fold ved den store sten. Både 50 m2 (29.000,- inkl. moms) og 100 m2 (34.600,inkl. Moms) se vedlagte tilbudsmateriale. ((er med på beboermødet som overheads I SH, sekretær))
Derfor søger vi hermed tilladelse fra GAB og bevilling til dette over budgettet 2010.
Samtidig foreslår vi et debatoplæg om at få lempet husdyrreglerne, således at man må holde to husdyr
i større lejligheder og 1 husdyr i 1 værelses lejlighederne

På vegne af Husdyrudvalget
Hanni Dam, Torv 3 -11
Lysette Hansen, Øster 6-1
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Til budgetbeboermødet 16 september 2010.
"Genbrugsgården" vil gerne ansøge om kr. 50.000,- til indkøb af en pavillon/skurvogn til opbevaring
af bøger, en:

BOGCAFE
Rigtig mange beboere afleverer gode bøger - alle kategorier - til glæde for os alle på Galgebakken.
Der bliver hentet og afleveret i en "løbende strøm", men vores faciliteter yder ikke p.t. mulighed for
overblik over den store bogskat der rådes over - så derfor.
Muligheden for at Genbrugsgården kan rumme en "Bogcafe" er undersøgt af Ejendomskontoret og er
fundet mulig.
Hilsen Genbrugsgården
v. Jytte Jørgensen
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Til budgetbeboermødet 16. september 2010:

Forslag om køb af erstatningsmodulbygning til udlånskontor og hobbyværksted.
For øjeblikket lejer vi en pavillon afBilsby, som bruges som udlånskontor. Vi foreslår at købe
Pavillonen (eller en modulbygningen) samt 2 modulbygninger til hobbyværksted for beboere.
containere. Pavillonen anvendes fo1isat som udlånskontor. Modulbygningerne placeres ved
genbrugspladsen (se tegning) og indrettes til og anvendes som hobbyværksted for beboere til ikke
lønnet arbejde.
Forslagetfremsættes af hobbyværkstedsgruppen: Henrik Nordfalk, Torv 7-3, Poul Tømmer, Sønder 9-3,
Knud Mørk Hansen, Mark 4-8a, Niels Wilken, Vester 4-1.

Køb af 1 modulbygng til Udlånskontor
1 stk. modulbygning

35.900

Alarm omlægning

3.000

Moms

9.725

I alt en ny bygning

48.625

2 stk. moduler sat sammen

71.800

Samlekit
Kørsel
Fliser til sokkel

9.840
11.000
1.000

Elektriker

8.660

Div.

10.000

Moms

28.075

I alt for Hobbyværksted

140.375

I alt for Hobbyværksted

140.375

I alt 1 brugt kontorpavillon
I alt

48.625
189.000
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Galgebaldcens AfdelingsBestyrelse/GAB anbefaler, at Galgebaldcen som hidtil afholder 2
beboermøder årligt:

1 regnskabsbeboermøde i april med valg af Beboerhusgruppen og Afdelingsbestyrelsen,
1 budgetbeboe1møde i september med fremlæggelse af kommende års budget samt evt.
revisioner af Agendaplan og Landskabsplan.

I It
- Overhead-

Tilbud

Leveringsadresse

Galgebakken
2620 Albertslund

VA Afd. 9 - Galgebakken
ved Lysette Hansen
Galgebakken Øster 6-1 A
2620 Albertslund

Leveringstid

4 arbejdsuger fra ordredato

Tllbudsnr.
Faktureres til kundenr
BIiagsdato

Telefon nr.

2165 1265

Side
Antal

Salgspris

6977
7077
26-04-10

1
Beløb

Vi takker for Deres henvendelse og har hermed
fornøjelsen af at kunne tilbyde levering og
montering af-nedenstående:
-· Løsning 1/ 50 m• -lSHØJ Type 120 Profiljernshegn højde 200 cm Alol
Stolperne drives i jorden pr. 300 cm (max.)
Alt jern er varmgalvaniseret efter forbearbejdnlng
Hegnslængden er ca. (7x7 meter)
ISHØJ Type 650 Gitterlåge galv. 125x200 cm

14.115,00

28 Meter
1 Stk.

9.190,00

Ramme af 50x50 mm firkantrør

Udfyldning af panelhegn med 50x200 mm masker
Abner højre ind, set udefra
Leveres med låsekasse med standard cylinder
Stolper af 80x80 mm firkantør - faststøbt
Leveres med hanekam på overkant som standard
Alt jern er varmgalv, efter forarbejdning
Låge== 1 fløj
-- Løsning 2/ 100 m~ -·
ISHØJ Type 120 Profiljernshegn højde 200 cm Aloi
Stolperne drives i jotderi pr. 300 cm (max.)
Alt jern er varmgalvaniseret efter forbearbejdning
Hegnslængden er ca. (10x10 meter)
ISHØJ Type 650 Gitlerlåge galv. 125x200 cm
Ramme af 50x50 mm firkantrør
Udfyldning af panelhegn med 50x200 mm masker
Åbner højre ind, set udefra
Leveres med låsekasse med standard cylinder
Stolper af 80x80 mm firkantør. faststøbt
Leveres med hanekam på overkant som standard
Alt jern er varmgalv. efter forarbejdning

18.545,00

40 Meter
1 Stk.

ISJIØ.J AIS Den Dam!(~ 'J'r11d\nrcfabrik • [mlu,tri1 angen ~-6 • DK-.?6-15 bhoj · Td. T.15 -lJ iJ 22 _lJ • F,1\ · -15 43 7J 12 1!2
f'-mJi!: mull:~1:i::ht~-hegn.dk · "\\W.i~lmj-hegn.dk

Dun,kcflnnk4.J-I0-4-l-l0 lf>4flll5 · IB:\:s.! DK 12 ]0()04-440 lt.i-t005-S\YlF1 DAflADKKK · C'VR-nr. DK87 5143 Ih'.

9.190,00

Overhead
Tilbud

I

I lf
Leveringsadresse
Galgebakken
2620 Albertslund

VA Afd. 9- Galgebakken
ved Lysette Hansen
Galgebakken Øster 6-1 A
2620 Albertslund

Leveringstid

4 arbejdsuger fra ordredato

Tllbudsnr.
Faktureres til kundenr
Bilagsdato

Telefon nr.

2165 1265

Side

Antal

Salgspris

2

Pct.

Låge= 1 fløj

Tilbuddet er angivet på grundlag af det fremsendte
materiale og/eller Deres oplysninget.
Vi anbefaler en besigtigelse af opgaven for
evt. revidering af specifikationer og priser.
Arbejdsområde skal være ryddet, så montagearbejde
kan udføres uden hindring for vore montører.
Placering af nedgravede kabler m.m. bedes
oplyst til vore montører så vidt det er muligt.
Reetablering af evt. belægninger og bortkørsel af
overskydende miJterialer Uord m.m.) er Ikke
inkluderet medmindre det er angivet.
Vi tager forbehold for evt. ekstraomkostninger
i forbindelse med skjulte kabler, fundamenter
og lignende under terræn.
Udføres med evt. tillægspris efter aftale,

I alt DKK eks~k?;(.J.
51.
Betalingsbetingelser
Levetingsform

0,0 ·

·
Efter nærmere aftale.
Leveret. og monteret

Forbehold:
Ptiser gælder tor opsætning I Jord eller max 16 cm asfalt O!;J er lmeret på kørsel med ko~pressor/arbejdsmasklner
tangs hegnet Afmærkning at terrænhøjde, skel og kabelplaceringer samt bortkørsel af affald foretages af Dem.
Belægninger retableres ikke.
Ved overskridelse af forfaldsdato beregnes renter med 2% pr. måned.

ISI-10,J J\/S Den Dnmke Tradrnr~fabrlk · lmfu,1rivan~•~n ~·(> • DK-:'.635 lshnj · Td. 145 43 :J 2~ JJ · Fax --15 43 73 22 $:!
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6977
7077
26-04-10

Beløb

'(Jfy)'~~
Konto

115
115200 - 115271
115311- 115374
115411 - 115471
115502-- 115571
115601 - 115632
115731 - 115761
115811 - 115881

Budget
2010
12 mdr.
193.000
197.000
178.000
561.000
228.000
603.000
359.000
2.319.000

002> 111AÆ<. t'i ~~2:3
Forbrugt

Fremskrivning

pr. 1.9.2010

1.1. til 31.12.2010

8mdr.
94.481
87.205
12.875
-116.620
210.908
202.539
162.813
887.441

12 mdr.
141.722 Primære bygningsdele
130.808 Kompletterende bygningsdele
19.313 Overflader, belægninger og beklædning
174.930 VVS anlæg
316.362 El-anlæg
303.809 Inventar og udstyr
244.220 Øvrige bygningsdele og anlæg
1.331.162

Konto

Budget

Forbrugt

Fremskrivning

114

2010

pr. 1.9.2010

1.1. til 31.12.2010

114100
114101
114102
114103
114104
114106
114110
114115
114120
114125
114130
114135
114140
114145
114146
114161
114162
114170
114171
114199

12 mdr.
3.317.885
75.000
0
0
302.277
0
0
65.000
37.000
30.000
5.000
13.500
362.013
34.270
8.591
63.000
35.000
0
0
60.000
4.408.536

8 mdr.
2.632.172
0
555
32.264
296.780
4.598
2.502
6.231
22.250
0
7.383
26.644
352.423
15.660
6.228
15.473
17.896
-37.499
-25.406
127.172
3.503.326

BBllA-~-

12 mdr.
3.948.258
0
833
48.396

NC\OiJ t'

Driftspersonale, løn
+~t:,~f.
(
Afløsning
Driftspersonale, løn rengøring
Driftspersonale, funktionsløn
..:],45.170 Driftspersonale, variable tillæg
11.lot
6.897 Løn, overarbejde
3.753 Øvrige personaleomkostninger
9.347 Kursusudgifter
33.375 Lønrelaterede off. Afgifter
O Faglige udg., tillidsmand
11.075 Kørsel, lønudbet.
39.966 Forsikring, arbejdsskade
.328.635 Pension
·t i hn ~
23.490 ATP
9.342 Barselsfond
23.210 Arbejdstøj m.v.
26.844 Kaffe, møder m.v.
-56.249 Refusion syge-&dagpenge
-38.109 Refusion kurser og udd.
190.758 Regulering af feriepengeforpligtelse
s,;:us~u.1:2:9

+
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Til Beboermødet den 16. september 2010
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Ændringsforslag til beplantningsplan af Galget,akkens P-pladser

1. "Poppelplanens" økonomi overholdes
2. Planens fældningsplan overholdes (evt. fælles flere træer hvis
økonomisk muligt)
3. Genplantningen må ikke være poppeltræer, da poplerne bl.a. giver
følgende problemer:
• De er alt for høje og skygger rigtigt meget i manges haver
• De store træer taber grene i tørke perioder samt i stormvejr (to
gener der ifølge klimaforudsigelser bliver værre med årene)
• De giver /har givet en del problemer med ødelagte
kloakledninger, da netop disse træer er kendt for at sende deres
rødder langt ud for at søge vand
• I foråret smider træerne noget meget klistret stads, som klæber til
alt
• Ligeledes i foråret smider de lange røde rakler der farver og
sviner
• Senere smider træerne en masse hvide fnuller (frø/pollen? der
ligner snevejr), der trænger ind overalt og giver flere beboere
allergiske reaktioner f.eks. vejrtrækningsproblemer
4. Det foreslås, at der genplantes andre og lavere træsorter, der ikke giver
de ovennævnte problemer. Af hensyn til økonomien kan der plantes
færre af de mere velegnede træer end det der er planlagt i forhold til
antal af popler.

Birthe Y. Nielsen

~frM~~
Ruddy D u v i ~ g ~ ~ '

Ot~lat.~
Ol~ Lunds~aard

anne Christhy Geertsen
Lone Lykke Nielsen
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Galgebakkens Beboernævn
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Jens Ellesøe Olsen Uens.ellesoe@comxnet.dk]

Sendt: 2. september 201 O22:53
Til:

hanni@comxnet.dk; lysette06@gmail.com

Cc:

Biba Schwoon; GAB kontor

Emne: VS: Vedr. jeres forslag om hundehegn

Hej Hanni og Lysette
Vi har i dag holdt GAB møde med bl.a. planlægning af det kommende budgetbeboermøde.
Vi diskuterede også jeres forslag vedr. husdyrreglementet og vi besluttede at henvise jeres forslag til et kommende beboermøde, idet dagsordenen til budgetmødet er temmelig
omfattende og vi ved pr. tradition at spørgsmål vedrørende husdyrreglementet vil ·medføre en lang debat.
Vi håber på jeres forståelse for dette.
Jeres forslag om 'hundefold' er med i behandlingen på budgetmødet og vil blive husstandsomdelt sammen med det øvrige materiale.
PS. Hanni, da jeg tidligere har haft problemer med at sende mails til Lysette, vil du da venligst sørge for at hun bliver informeret.
Hilsen
På vegne af GAB
Jens Ellesøe Olsen
Galgebakken Over 8-2
2620 Albertslund
43642494

2075 7030

Fra: HMD [mailto:hanni@comxnet.dk]

Sendt: 21. august 2010 14:28
Til: Jens Ellesøe Olsen
Emne: SV: Vedr. jeres forslag om hundehegn

Hej Jens
Hermed har vi lavet et debatoplæg vedr. lempelse af husdyrreglementet til beboermødet den 16.09.10. Dette· og forslag til indhegnet område agter vi at fremlægge på mødet.
Hilsen Hanni og Lysette

03-09-2010
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Forslag til Debatoplæg
For nogle år siden blev det indført i Galgebakken at husdyr skulle registreres på ejendomskontoret
og at man kun måtte have et husdyr pr. husstand.
Dette vel for at begrænse antallet af husdyr på Galgebakken, men det er vores indtryk at det ikke
har haft nogen effekt, folk anskaffer sig bare husdyr og lader så være med at få dem registreret.
Vi syntes derfor ligeså godt at man helt )rnnne afskaffe disse regler, og lade det være op til folks
eget ansvar at tænke sig om, og ikke anskaffe sig flere husdyr end de magter at tage det fulde ansvar
for.
'
Da vi i Galgebakkeposten stillede nogle enkelte spørgsmål om emnet, var det også overvejende
stemning for en lempelse af husdyrreglementet.
Helt frigivelse vil nok ikke vinde gehør, og vi foreslår derfor en ændring til at man i hvert tilfælde
må have 2 husdyr i store lejligheder og 1 i de små, hvorefter at afsnittet (husdyrreglementet) der
berører dette emne fremover vil lyde således:

1. Det er tilladt at have mindre husdyr i galgebakken i henhold til gældende regler i
politivedtægten for Glostrup politikreds samt i hundeloven. Det er tilladt at holde op
til 2 husdyr (hunde, og katte samt de i pkt. 5 nævnte andre husdyr) i leje målene A3,
A4, AS, C2, C 3 og C4.
Det er tilladt at holde 1 husdyr i lejemålene Al, Bl, og D-husene, også i private
lejemål hvis udlejer tillader det.

Ydermere kunne vi tænke os at der blev indført et par punkter mere f. eks.

t

2. Husdyrudvalget skal i tilfælde af fødsel af hvalpekuld informeres om dette og de har
som udgangspunkt dispensation i fire måneder fra fødselstidspunktet, dog må der ikke
fødes mere end et kuld pr. år pr. husstand, idet det ikke må bære status af at være
Kenneler.

3.
Hunde skal altid føres i snor af en person der har fuld kontrol over den på
Galgebakkens område, men Galgebakken må ikke bruges til egentlig luftning af hunde
Eventuelle efterladenskaber (hundelorte) skal straks fjernes.
På vegne af husdyrudvalget
Hanni Dam tlf. 43 64 71 99 mobil: 51 25 98 49 mail: hanni@comxnet.dk
Lysette Hansen tlf. 216512 65 mail: lysette006@gmail.com

Forslag til budget 2011.
Etablering af fliser m.m. og pergolaer ved adgangsveje samt pasning/renhold ved
ejendomsfunktionærer.
·

5 stk. adgangsveje ved D-huse.

Udgift til flisebelægning og trapper samt udlægning af jord kil'. 79.125,Etablering af pergolaer i lærketræ lkir.19.750,-

1 alt kr. 98.875,For 5 D-huse i alt kr. 494.375,Budgetteres på konto 116 over 3 år med kir. 165.000,-

Estimeret tidsforbrug for ejendomsfunktionærer.
Renhold, 3 timer pr. uge. Årlig 156 timer.
Græsslåning 37 timer pr. år.
Brænding af ukrudt, 16 timer pr. år.
Glatførerbekæmpelse (15 gange) 20 timer pr. år.
Timeforbrug vil kunne indeholdes i nuværende time budget, vil gå fra andre opgaver.

2. september 2010
Kaj Agnershøj
Afdelingsleder

Referat fra:

res cykler og and. _i:Jersonlige ejendele. Dette var der tilslutning til på
beboermødet.
Der blev stillet spørgsmål til om
de udgifter, som budgetbeboermødet skul-le træffe beslutning om ved
særlig afstemning, drejede sig om
anlægsudgifterne til renovering, eller om det drejede sig om driftsudgifterne til renholdelse og vedligeholdelse. Dirigenten konkluderede,
at det drejede sig om drijts-udgifterne til renholdelse mv.
Herefter var der afstemning om
driftsudgiften skulle fordeles på alle
Galgebakkens boliger (Budgetmodel 1), eller om udgiften kun skulle
fordeles på D-husboligerne (Budgetmodel 2).
Der var stort flertal for budgetmodel 1

Budgetbeboermøde på Galgebakken 16. sept. 2010
En uge inden budgetbeboermødet var forslaget til budget for 2011 blevet
husstandsomdelt sammen med andet materiale til beboermødet. Hvad angår
punkterne 6) 3 års revision af Landskabsplanen og 7) 3 års revision af Agendaplanen, så var der den 17. august afholdt et debatbeboermøde om disse to
emner. Til debatbeboermødet var der husstandsomdelt forslag til reviderede
planer inkl. forslag om renovering og ændring af vedligeholdelsen/renholdelsen af D-husstrædeme og om beplantningen på P-pladseme. Materialet til
budgetbeboermødet indeholdt endvidere et referat fra debatten på beboermødet den 17. august.
Der blev udleveret stemmesedler til 32 husstande, hvilket (v.700=100%) svarer til, at 4,6% af samtlige var repræsenteret. Endvidere deltog Galgebakkens
afdelingsleder Kaj Agnershøj i mødet.
1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsentilmeddirigent.
2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent.
3) Steen Søndergaard og Niels Wilken blev valgt til stemmeudvalg.
4) Dagsorden og forretningsorden blev godkendt uden ændringer
5) Referat fra regnskabsbeboermødet den 31. maj blev godkendt uden
bemærkninger.

3 års revision af landskabsplanen (pkt. 6)
.- Forslag om renovering og vedligeholdelse af D-hus-stræderne
I budgetforslaget for 2011 var der
på konto 116 (planlagt vedligeholdelse) indregnet et beløb på 100.000
kr. til en begyndende renovering af
D-husstræderne med ombygning af
fælleskure så de bliver gjort åbne,
fornyelse af flisebelægninger, udlægning af jord, såning af græs og
renovering af pergolaer. I materialet
til budgetbeboermødet var ejendomsfunktionærernes årlige time-

- Forslag om beplantningen på
P-pladserne
Til budgetbeboermødet ( og til
debatbeboermødet 17. august) var
fremlagt 2 alternative forslag til beplantningsplan for P-pladseme.
Enten:
Model A: i følge denne skal der nyplantes popler, efterhånden som de
gamle popler skal fældes. Prisen for
dette skønnes til l .040.000 kr. for
alle P-pladser over 20 år.
Eller:
Model B: i følge denne skal alle
popler fældes og erstattes med en
anden træart. Prisen for at foretage
dette på alle P-pladser er 2.370.000.

forbrug estimeret til 229 timer, hvis
driften overtager renholdelse, græsslåning, ukrudtsbekæmpelse og
glatførebekæmpelse i D-husstræderne. Disse timer vil kunne holdes
inden for timebudgettet, hvis andre
opgaver frasorterers/omprioriteres.
Til budgetbeboermødet fremlagde
beboerne i D-husstrædet Vester 6 en
udtalelse om, at de var imod, at de
nuværende aflåste skure blev ombygget til åbne skure. Dirigenten
spurgte, om det var i orden, hvis der
bliver bibeholdt døre i skurene i de
D-husstræder, hvor beboerne foretrækker at have et aflåst skur til de-

Ændringsforslag: I materialet til
budgetbeboermødet havde en
gruppe beboere udarbejdet et ændringsforslag. I følge dette skal den
økonomiske ramme for "poppelplanen" ( = model A ) overholdes, men
der skal i stedet for popler genplantes andre og lavere træarter.
Ved afstemningerne var der flertal
imod model B. Der var også flertal
imod ændringsforslaget til model A.
Der var 26 stemmer for ( den uændrede) model A og 17 stemmer imod.
Til sidst var der afstemning om den
samlede Landskabsplan med ændringerne vedtaget ovf. indføjet.
Landskabsplanen blev vedtaget.

3 års revision af agenda-

planen (pkt. 7): Agendaplanen
blev vedtaget uden ændringer.

Budget 2011 (pkt. 8)
Budgetforslaget var vedtaget i
Afdelingsbestyrelsen efter behandling i og indstilling fra økonomiudvalget. Det indeholdt en huslejestigning på 2,68%.
Forslagene n.f. om: - Indhegning
til hunde, - Pavillonbygning til bogcafe, - Pavillonbygninger til beboerværksted og til udlånskontor var
ikke indeholdt i budgetforslaget.
Efter den generelle debat om budgetforslaget blev disse forslag behandlet:

kr.
!

i

6

•

.GALGEBAKKEPOSTEN

3~-1 .1.D l·r;o_l. i

I

okQJ8ÆJ

GALGEBAKKEPOSTEN

7

- Forslag om indhegning tii
hunde på grønningen:
Forslaget indebar yderligere budgetudgifter på 29.000 kr. for en indhegning på 50 rn2 og 34.600 kr. for
en indhegning på 100 m 2 • Der var
16 stemmer for forslaget og 25
stemmer imod.

- Forslag om indkøb af pavillonbygning/skurvogn til bogcafe på genbrugsgården:
Genbrugsgården ansøgte om 50.000
kr. til formålet. Der var 30 stemmer
for forslaget og 6 stemmer imod.
Dirigenten oplyste, at vedtagelsen
indebar en yderligere huslejestigning, så den samlede huslejestigning i budgetforslaget korn op på
2,77%.

den samlede husleje. ,sning i budget 2011 ville blive på 3,6%. Der
var 16 stemmer for forslaget og 21
stemmer imod forslaget.

- Afstemning om det samlede
budget 2011
Til sidst blev der foretaget afstemning om det samlede budget, som
med vedtagelsen af en bogcafe på
genbrugs-gården indregnet havde en
husleje-stigning på 2, 77%. Der var
30 stemmer for budgettet, 4 stemmer imod og 12 stemmer-ikke.

- Forslag om indkøb af pavillonbygninger til udlånskontor
og til beboerværksted:

Beslutning om et eller to årlige
ordinære beboermøder (pkt. 9)
Som følge afny lovgivning skulle
beboermødet tage stilling til, om der
:fremover skal afholdes et eller to
årlige ordinære beboermøder. Det
blev enstemmigt vedtaget, at der
som hidtil skal afholdes to årlige
ordinære beboermøder.

Dirigenten oplyste, at den budgetmæssige merudgift til forslaget ville
være 157.200 kr., hvilket indebar, at

3. oktober 2010

Referent:

Dirigent:

StenHansen

Anita Sørensen

8
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Formand for
Afdelingsbestyrelsen:
Biba Schwoon

GALGEBAKKEPOSTEN

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Informationsmøde om:

Den kommende helhedsplan for Galgebakken
tirsdag den 9. november 2010 kl. 1930
i Beboerhuset
Det understreges, at der er tale om et informationsmøde, ikke et debatmøde, som der senere vil komme
flere af. Gæster til mødet er Jesper Rasmussen, byggechef, og Thomas Grage, projektleder i BOVESTs byggeadministration/BYG

Dagsorden:
1) Hvad er en helhedsplan?
2) Hvordan sammensættes finansieringen?
3) Hvilke muligheder har beboerne for at deltage i forberedelserne?
- eksempel på et standard-helhedsplanforløb
4) Hvor langt er vi på Galgebakken?
- tekniske undersøgelser - en oversigt
- økonomiske undersøgelser
5) Helhedsplan til Landsbyggefonden
- den foreløbige helhedsplan opdateres og indsendes
6) Næste trin: forhandlinger med landsbyggefonden
7) Tidsplan
8) Spørgsmålsrunde med spørgsmål, der ikke allerede er besvaret ovenfor ·

Galgebakkens Afdelingsbestyrelse/GAB, 26. oktober 2010

( Husstandsomdelt 26. okt.)
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Informationsmøde
Helhedsplan Galgebakken
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Program:
1. Status for helhedsplan for Galgebakken
2. De overordnede rammer for en helhedsplan
3. Vilkår for støtte
4. Sikring af konkurrenceevne
5. Proces, organisering og samarbejde
6. Økonomi
7. Videre forløb for helhedsplan for Galgebakken

1. Status helhedsplan Galgebakken
Hvad er udført?
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Tilstandsregistrering af betonfacade v/ Rambøll, april 2004

Hvad er udført?
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Tekniske undersøgelser v/ Niras og Nova 5
- Fase 1: Pilotundersøgelse i 15 boliger, februar 2006
- Fase 2: Registrering i 50 boliger, september 2006
- Rev. oplæg om anbefalede renoveringsløsningerfebruar 2007 og maj

2008
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Hvad er udført?
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Thermografering v/ Niras og Thermosyn, vinter 2009
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Anbefalet renovering
v/ Niras
Boligsamarbejdet på Vestegnen
~---Ø-~l-,,W--~\-~.-,~..-imio.;~•n.a1....,....-

_ _,. . . .. _. .1 _ a_ _"'"'. .. , , , . . . . ; l \ W ' l ' t - \ \ i - ~ l , ~ - ~ - ,...

Bygningsdel/emne

.._,_.,-----~«;,.-::-----•-cø-,~-.::,a:i:-.::rt••~aftl-'.,_U_W_!Wl!::/fM,:l..' l l : l l m m . i m : u : . - ; , ~ ~ - - - Q · - - , n •

Budget
(håndværkerudg.
ekskl. moms)

Kvalitetsniveau

Boligtype A, B og C
Ventilation i boligen:
- emhætter
- udsug fra trinetter

kr. 1.785.000
kr. 2.880.000
(sum: kr. 4.665.000)

Minimum
Minimum

Kuldebroer i sokler

Bedste

kr. 15.675.000

Lette facader

Bedste

kr. 48.450.000

Vinduer og døre

Bedste

kr. 39.900.000

Installationer i
installationskanaler

Bedste

kr. 14.250.000

kr. 4.140.000

Ateliervinduer, udskiftning af
rammer. 414 stk.
Bedste

kr. 45.240.000

Løsningsmulighed 1

kr. 19.100.000

Badeværelser
Betonrenovering

Gf. Rambølls rapport, april
2004)
kr. 191.420.000

Sum boligtype A, B og C
'
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Anbefalet renovering
v/ Niras
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Kvalitetsniveau
'

BoligtypeD

Budget
(håndværkerudg.
ekskl. moms)

Ventilation i boligen

Minimum

kr. 259.000

Lette facader

Minimum

kr. 222.000

Vinduer og døre

Minimum

kr. 370.000

Installationer i
installationskanaler

Bedste

kr. 1.110.000

Badeværelser

Bedste

kr. 740.000
2.701.000

Sum boligtype D
Sum alle boligtyper

kr. 194.121.000
,

,,,

. -,,-•

,,,_r,

"" •

Samlet renoveringsbehov, boliger
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Anbefalet renovering håndværkerudgifter ekskl. moms:
194, 1 mio. kr.

Inkl. moms, omkostninger (honorarer, byggelånsrenter mv.)

310,6 mio. kr.
Beløb er ekskl. radiatorer, udearealer, køkkener mv.
- Medregnes disse er investeringsbehovet ca. 340 mio. kr.

Status helhedsplan Galgebakken
Hvad er opnået?
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Tekniske undersøgelser indsendt til LBF
Afsat støttede lån kr. 178 mio. kr. (31.12.2009)
LBF skønner, at sagen forventes at få tilsagn 2012- 2013 eller
senere
Der opfordres til, at der arbejdes videre med sagen

Status helhedsplan Galgebakken
Hvad mangler vi?
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Indsendelse af seneste rapporter til LBF
Udarbejdelse af oplæg til helhedsplan
Besigtigelse ved Landsbyggefonden
Afklaring af teknik og økonomi med LBF
Afholdelse af beboermøde
Gennemførelse af byggesagen!

2. HelhedsplanerDe overordnede rammer
Boligsamarbejdet på Vestegnen
_...._______,~---..,ffl"~-~ll....!•1:mx:~111\J~~1;i;1..~•:,-_,,)_M"'9,_ _ _ _ _~_.e,,_....,.._j_ _ _l ~ - - - - - - . . - ·..- -..,u-•..t-«:,iat~---;i,---••,-1-,;•-:w:r.;_.-...-~-r,~-ll--~~l.,_l_

Støttemuligheder jf. Lov om almene boliger
Renoveringsstøtteordningen, §91:
Udbedring af byggeskader
Opretning
Vedligeholdelse
Forbedring
Ombygning
Sammenlægning af boliger
Miljøforbedringer
Fremme af innovation

Opdeling i forskellige arbejder
Eks.: Fordelingsskema
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Afd. 12 Gadekæret
Helhedsplan Økonomi model F rev. 2008-11-09
Dato: 15.07.04, lnL Revision: 09.11.2008
!Priser Inkl. moms. Alle summer er lndeksereL

I
Enh

I

inkl.moms
01

stk
stk
stk

ol4
ol4
674

625
625
1,875

123
123
123

I

Helhedsplan etape 1
Sammenlægning

Forbedring andel

:

af byggeskade arb
I

I

01 0%1

Ol

0%

0

Ol

0%

I

I

I

519,528
519,528
1,558,583
2,597,6381 O"kl

01 0%

else

lbm
lbm

13500
13500

500
750

123
123

8,324,775 100"/4
12,487,163 100%

8,324,775]
12,487,163'
20,811,938

O'k

0"/4

Facader:
Døre og vinduer:
Små vinduer
store vinduer
Terrassedøre
Hoveddøre. las, greb og lndratnlnger
Udskiftning ar vinduer

stk
stk
stk
stk

1310
3350
640

1010

1,063
1,625
1,875
2,500
32,052,875

123
123
123
123
112

0%
0%
0%
0%
0%

1,716,599
6.713.m
1,479,960
3,114,083
35,937,101
0%

0

3,206,580 100%
12,279,043 100%
15,485,623 100%

3
;206
12,279:043i

48,961,519

sum
01

I

MIQø

Facader:

Isolering ved sokkel
Opgravning
!solen Inkl.
Sum
01

I

I

Sum
101

Byggeskade

lnkt.moms

indeks

I

I

Facader:
Elementfuger
Fjernelse ar eksisterende fuger
stoppnlng
Ilægning ar nye klemprofl~uqer

Total

Antal Pris pr bolig

0%

0

0%

0

Facader:

Betonreparationer og afrensning
stk
lbm

1300
13500

2,000
738

123
123

Sum

io1

Facader:
Malerbehandling/renovering af træværk
Malerbehandling al gavle
Renovering ar træværk I gavle
Malerbehandling ar baldakiner
Renovering ar træværk l baldakiner
Malerbehandling al ananer
Renovert • ar træværk I altaner
Facader:
Tagfod
Forbedrtng ar ventilation tagrum

01 0%1

ol o%1

0

I
stk
stk
stk
stk

300
300
600
600
200
200

1,875
1,875
1250
1,250
1,875
1,875

123
123
123
123
123
123

stk

600

5,000

100

100%

693,731
693,731
924,975
924,975
462,488
462,48
4,162,388

Sum
01

5801

15,485,6231 0"/4

3,000,000 100"k

0%
0%
0%
0%
0%

0

3,000,000

0%

0

()',I

0
0
0
0
0

100%
100%
100%
100%
100%

693,731
693,731
924,975!
924.975
462.488
462,488

00%
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Landsbyggefonden - LBF
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Selvejende institution
Stiftet af almene boligorganisationer og oprettet ved lov
Forvalter grundkapital samt administration af
-

pligtmæssige bidrag
driftsstøtteordningen
renoveringsstøtteordningen
beboerrådgiverordningen
m.m.

Landsbyggefonden ramme for støtte
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Støtte svarende til en investering på 2.400 mio. kr. pr år i årene
2007 - 2012 (behovet frem til 2020 er 160.000 mio. kr.)
600 mio. kr.'s puljen til særlig indsats i socialt belastede
boligområder- ansøgt i 2008 og 2009 (afslag)
Boligaftalen 2010

3. Helhedsplaner
Vilkår for støtte
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Behov skal dokumenteres
Investering > 10 % af ejendomsværdien
Betaling ved huslejestigning eller henlagte midler
Dispositionsfond og/eller egen trækningsret
Forsikringsdækning
Erstatning

Habilitet

Oplæg til helhedsplan indhold
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Analyse af
- økonomi
- byggeteknisk tilstand
- boligsociale forhold
Oplæg til plan for samlet indsats
- fysisk opretning
- boligsocial opretning
- økonomisk helhedsløsning
- projektstyring
Mål: At sikre afdelingens fremtid - konkurrenceevnen

LBF- krav ved støtte:
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Baggrund for at søge om støtte for at forbedre konkurrenceevne
Afdelingens udvikling i den konkrete bydel / bysamfund
Opstilling af mål
Løsningsforslag med vurdering af mulighed for målopfyldelse
Lokalt samarbejde, kommune, offentlige institutioner og
erhvervsliv
Organisering af byggesager
Koordinering - sociale, fysiske, økonomiske, organisatorisk
indsatser

4. Helhedsplaner
Sikring af konkurrenceevne
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Hvilke udfordringer kan en afdeling stå overfor med hensyn til sikring
af sin konkurrenceevne på lang sigt?

Udfordringer for fremtiden
- konkurrenceevnen
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Boligens beliggenhed, pris, størrelse, teknisk stand og udstyr
Bymæssig integration
Nye bosætningsmønstre
Fællesanlæg
Tilgængelig hed
Fleksibilitet
Identitet

Miljø
Ghettoisering
Sociale indsatser

Vilkår for boligsektoren:
Nye livsformer
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Vilkår for boligsektoren:
En aldrende befolkning
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Andel af den danske befolkning, der er over 60 år
1959:

15,2°/o

1974:

18,4%

1999:

19,7%

2024:

25,6%

Vilkår for boligsektoren:
Flere m2 pr. borger
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Vilkår for Vestegnens kommuner:
Gennemsnitsindkomster
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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TABEL 1. GENNEMSNITSINDKOMSTER
AFDELING
KOMMUNE

TOFTEN
ALBERTSLUND SYD
ASKERØD
GADEKÆRET
ALBERTSLUND NORD
KANALEN+ ETAGEHUSENE
GALGEBAKKEN
HYLDESPJÆLDET
SOLHUSENE

ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
GREVE
ISHØJ
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND

DE 9 - BRØNDBY STRAND

BRØNDBY

GNS. INDKOMST PR.
BEBOER
OVER15
ÅR

GNS. INDKOMSTI
KOMMUNEN

KR.

KR.

BEBOER
AR
INDKOMST
I%AF
KOMMUNEINDKOMST
%

INGEN OPLYSNINGER
202,086
231,405
187,205
279,185
208,247
229,905
163,669
226,509
192,283
226,509
246,737
226,509
205,527
226,509
168,135
226,509

87
67
91
72
85
109
91
74

2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005

227,276

82

2006

187,454

,.,~ .,

Vilkår for Vestegnens kommuner:
Procentdel lavindkomst husstande
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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TABEL 2. HVOR MANGE TJENER UNDER 150.000 KR. OM ÅRET.
ANDEL AF ANDEL I
AFDELING
KOMMUNE
BEBOERE KOMMUMED UNDEF NEN
150.000 KR.
OMARET
%
%

TOFTEN
ALBERTSLUND SYD
ASKERØD
GADEKÆRET
ALBERTSLUND NORD
KANALEN+ ETAGEHUSENE
GALGEBAKKEN
HYLDESPJÆLDET
SOLHUSENE

ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
GREVE
ISHØJ
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND
ALBERTSLUND

DE 9 - BRØNDBY STRAND

BRØNDBY

INGEN OPLYSNINGER
40
36
45
27
36
33
58
37
43
37
31
37
39
37
52
37
46

36

AR

2006
2006
2006
2005
2005
2005
2005
2005
2006

5. Proces, organisering, samarbejde
Boligsamarbejdet på Vestegnen

HELHEDSPLANENS 3 FASER
FASE 1
Undersøgelser, forslag

skemaA

FASE2
Projektering

1-1

Det generelle procesforløb i en helhedsplan

skema B

FASE3
Byggeperiode

1-1

skema C

1-1

Nøglebegreber og
proces
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Helhedsplan
Skema A - økonomisk overslag
Skema B - budget efter licitation
Skema C - byggeregnskab
Projekt og økonomi skal godkendes
Beboermøder
VA bestyrelse
Kommunalbestyrelse
Landsbyggefond
Sagerne søges altid forhåndsafklaret med Landsbyggefonden

Ansøgningsmateriale
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Galgebakken
Dokumentation for teknisk tilstand

X

Budget for de foreslåede arbejder

(X)

Eventuel sammenfatning i en helhedsplan
SkemaA

Eksempel: Skema A
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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STØTTET BOLIGBYGGERI APRIL 2008 forbedringsarbejder
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Vigtige udsagn om processen
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Gør hvad der
skal til for at bevare
motivationen. Træf
beslutninger og inddrag kun i
det omfang, det

Hvad vil vi
med processen?
Udvikle noget nyt
vi ikke kender endnu eller løse et kendt
problem?

Inddragelse handler
ikke kun om demokrati eller
om, at alle skal bestemme lige
meget, men om at give mu6ghed
for at få noget gennemført så
kvalificeret som muligt

udviklingsprocesser vil
som en naturlig konsekvens
skabe frustrationer og konflikter.
Men det største potentiale ligger i
muligheden for at skabe sammenhold, optimisme
og ejerskab

Almennets udgivelser
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Vejledning beboerdemokratisk proces 02

~
'

.

.

.

.

.

..

Proces frem til skema A

Proces frem til skema B og C

Planlægning frem til skema A·
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Almennets procespil med 4 faser

Oversigtsskema

Fase

Deltagere

- skabe overblik
over afdelingens
situation

1. - Status og

Styregruppen

forberedelse

' : -::::::..::::.:.:::-...:...~I'::::::;·:-..:........_. . . ,~-:-·-·

Anslået tid

Milepæle
1

Rådgivere

't

(inkl. ventetid)

,,:;;;J_,;:_-,~

Styregruppen
Rådgivere
Beboere

3. - Projektforslag

1-2 år

- at få udarbejdeti~n;::,.
forløbige
-H0;1•.1
helhedsplan "~c':;;;:c:

=

2. - ldeudvikling

- at få fastlagt
organisation og
proces

- idekatalog med
alle ønsker, gerne
grupperet

Styregruppen
Rådgivere
Arbejdsgruppe

- den endelige
helhedsplan
udarbejdes

ca. 1 år
(inkl. ventetid)

1/2 -1 år
(inkl •.ventetid)

· (nedsat af beboerne)

Styregruppen

4. - Vurdering og
godkendelse

Rådgivere
Arbejdsgruppe
Beboere

- den endelige
helhedsplan, inkl.
økonomi godkendes
af afdelingens
beboere

2 mdr.

Beboerinvolvering
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Afdelingsbestyrelse
Beboermøder
- information og beslutning
Interessegrupper - fokusgrupper
Cafeaftener
Seminarer
Workshops

Beboerinddragelse GalgebakkenForløb for oplæg til helhedsplan
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Oplæg fra Niras Konsulenterne:
Januar 2011- Opstart
Februar 2011 - Interviews med bestyrelse og beboere
Forår 2011: Afholdelse af visionsworkshop med beboere
Endelig afrapportering juni 2011

Fokusgruppeforløb: Bidrage med inputs i projekteringen/ den
endelige detaljering af projektet .

Visionsworkshop- eksempel
Gårdhusene Albertslund Syd
Boligsamarbejdet på Vestegnen

MASTERPLAN SYD

Renovering af gårdhusene:

Invitation til workshops

Fokusgruppeforløb - eksempel
Gadekæret
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Temagruppe 1:

BOLIGERNE
Gruppen skal arbejde med
hvordan der kan laves forbedringer inde i Gadekærets
boliger, fx gennem lejlighedssammenlægninger, badeværelsesrenoveringer - eller måske
udskiftning af køkkener?

Temagruppe 2:

Temagruppe 3:

BYGNINGERNE

FRIAREALERNE

Gruppen skal arbejde med
hvordan Gadekærets bygninger kan få et flot og robust
ydre, fx gennem betonrenovering, udskiftning af vinduer,
istandsættelse af træværk osv.

Gruppen skal arbejde med
hvordan Gadekærets friarelaer
bliver trygge og indbydende at
opholde sig i, fx gennem bedre·
lege- og opholdsarealer, belysning, belægninger osv.

Anvendelse af Mock-ups
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Udføre prøve på renoveringsløsning:
Teste programpunkter 1 :1
Visualisere projekt
Udlede erfaringer
Inddrage beboere

Mock-up: Askerød
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Mock-up:
Etagehusene, Albertslund Syd
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Mock-up:
Rækkehusene, Albertslund Syd
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Mock-up:
Prøvereparation Galgebakken
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Valg af tekniske rådgivere
Tilbudsloven
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Honorar større end 500.000 kr.
Tilbudsloven - annonceringspligt
- Tildelingskriterie "økonomisk mest fordelagtige tilbud"
- mulighed for at lade miljøhensyn indgå ved tildeling

Eksempel:
Offentliggørelse på www.bo-vest.dk
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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Kontllkt

Fo~iden / Aktuelt J Aktuelle udbud

AKTUELLE UDBUD

Aktll~iiaiiiii.uli' , _
Nyheder

•·

'i I

Her pli denne side annoncerer BO-VEST udbud over vareindkøb og
ttenestevdelser.

Her finder du skemaet som kan
bruges ved annoncering af udbud.
Skemaet udfyldes, gemmes og

Nyhedsarkiv
Den L juli 2007 ridte en ny tilbudslov
i kraft. Loven betyder, et BO•VEST er
fcrpligtiget: til at: ~nnoncere :iiUe større
indkøb :af vare- og tjenesteydelser.

=~~~v~::~:~;~

hjemmesiden.

Hent skema her...

I medfør af Lov om indhentning af
tilbud p! visse offentlige og offentligt
støttede kontrakter (tilbudsloven) §§
1s a " annonceres følgende:
Totalr~dgivnlngsopgave i Gadel<ær-e.t

(Ansøgningsfrist mandag den 23. februar 2009)
Læs mere

Teknisk rådgivning til Hyldespjældet
(Ansøgningsfrist mandag den 23. februar 2009)
Læs mere

Tilbudsloven tr.'ldtc i kra~ den 1.
juli 2007.
Loven betyder et 80--VESTs.

boligafdelinger er forpligtet t.1 at
annoncere alle indkpb af varer- og
og tjenesteydelser-, der har- en

samlet værdi pl over soo.ooo kr.
Læs mere. om telbudsiloven

her•..

Tidligere eMoncerede udbud:
Teknisk rådgivning m Albertslund Vest
(AMøøninøsfrist den 18. :sugust 2008)
Læs mere
Bygherrerådgivnings- og proceskonsulentydelse til Albertslund Syd

(ansøgningsfrist den 6.. januar 2008)
Læs mere••.

BO~VES'I

Malervangen 1" 2600 Glostrup - llf.: 8-8 18 08 80 - Fax: 83 18 08 81 - E-mail: bo-ves:t@bo-vest.dk- CVR NR: 2996-6-3 89
f ~100'4
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Valg af tekniske rådgivere
EU udbud
Boligsamarbejdet på Vestegnen

1t••----•--fllll7..l--'~-~------~---~-ill&'--------.. . . .~--"-tlll\----------~l~-=-------~1-~-.-,,:
Honorar større end EU tærskelværdier, pt. 1,5 mio. kr.
EU's udbudsdirektiv
Prækvalifikation
- dokumentation for miljøpolitik i opgaveløsning
- relevant kapacitet for nøglemedarbejdere
- interne miljøpolitik
Tildeling
- eks: begrundet oplæg til 5 miljømæssige fokusområder for
opgavens løsning

Eks.: Udbudsbekendtgørelse
Offentliggørelse på ted.europa.eu
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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De Europæiske Fællesskaber -Tjenesteydelser - Begrænsede udbud

DK-Glostrup: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

2009/S 17-024362
UDBUDSBEKENDTGØRELSE
Tjenesteydelsesaftale
DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER):
Vridsløselille Andelsboligforening afd. 12 Gadekæret v. BO-VEST Boligsamarbejdet på Vestegnen,
Malervangen 1, Kontakt: Thomas Grage, Att. Thomas Grage, DK-2600 Glostrup. Tlf. +45 88190074.
E-post: tgr@bo-vest.dk. Fax +45 88180081.
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed: www.bo-vest.dk.
Internetadresse for køberprofilen: www.bo-vest.dk.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til: Se under kontakt(er) ovenfor.
Specifikationer og yderligere dokumenter {herunder dokumenter vedrørende den
konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) kan fås ved henvendelse til:
Se under kontakt( er) ovenfor.
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Se under kontakt(er) ovenfor.
I.2) DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHEDS ART OG HOVEDAKTIVITET(ER}:
Offentligretligt organ.
Boliger og offentlige faciliteter.
Den ordregivende myndighed køber på vegne af andre ordregivende myndigheder: nej.
DEL II: KONTRAKTENS GENSTAND
II.1) BESKRIVELSE
II.1.1) Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten:
Totalrådgivning - Gadekæret - Helhedsplan.

6. Økonomi
-finansielle instrumenter
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Egen trækningsret
- Organisationsbestyrelse disponerer
Støttede lån - "lån til" ½ pris, 3,6% i ydelse
Driftsstøtte
- supplerende støtte, kvartalsvis tilskud
- kapitaltilførsel
LBF 2/5
Kommune, boligorganisation og kreditforening hver 1/5

Økonomi
-finansielle instrumenter
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Fritagelse for pligtmæssige bidrag til LBF
- Den del, der indbetales til den lokale dispositionsfond

Omprioritering af oprindelig belåning (1994, 2000)
- lettelse af afdelingens kapitaludgifter

Økonomi
-husleje, eksempler
Boligsamarbejdet på Vestegnen
~ . , . . . . , ._ _.i. .-
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Askerød
199 mio. kr.
Gadekæret 360 mio. kr.
Rækkehuse 700 mio. kr.

275.000 kr. pr. bolig
530.000 kr. pr. bolig
1.300.000 kr. pr. bolig

Galgebakken 178-340 mio.kr

258.000- 493.000 kr. pr. bolig

0 Ofo

15 %
25%

?

'

Energi og Miljø: Lovkrav
Boligsamarbejdet på Vestegnen

BR96 -> BROS -> BR10 Krav til stramning på 25% af
energiforbrug
Yderligere stramninger i 2015 og 2020
BR10 renovering, krav gælder
- forbedring af mere end 25 % af klimaskærmen
- udgifterne er større end 25 % af ejendomsværdien
- dog, kun hvis rentabelt

~,

Energi og Miljø: Økonomi
Boligsamarbejdet på Vestegnen

Rentabilitet
Dyrt at renovere
I række- og gårdhuse er ingen tiltag udover BROS rentable!
Varmeudgift ca. 15.000 kr.får
Mulig reduktion af varmeforbrug, maksimalt 2f3
Mulig besparelse, maksimalt 10.000 kr.får
Et 30-~rigt realkreditlån på 133.000 kr. koster ca. 10.000
0
kr.far
Fjernvarme er meget billig, lave stigninger

~

Energi og Miljø: Økonomi
Boligsamarbejdet på Vestegnen

LBF støtter ikke i ekstrainvesteringer i energiforbedringer
BL og LBF's holdning
"beboernes sammensparede penge skal ikke bruges til at
skamride en politisk klimadagsoraen"
aktuelt investeringsbehov på 160 mia. kr.!

''Kan det betale sig, sker det af sig selv"

Energi og Miljø: Fyrtårnsprojekter
Boligsamarbejdet på Vestegnen
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7. Videre forløb
Helhedsplan Galgebakken
Boligsamarbejdet på Vestegnen

FORELØBIG TIDSPLAN - HELHEDSPLAN GALGEBAKKEN
Bo-Vest Byggeadministrationen 8. november 2010/ TGR
AKTIVITET

2011

2012

2013

2014

Oplæg til helhedsplan
Besigtigelse, LBF
Afklaring af teknik og økonomi
Beboermøde, skema A
Udbud af teknisk rådgivning

I> ,. . !'..
;

Projektering

•'.

Udbud af byggearbejder
Skema B
Udførelse
Byggeregnskab, skema C
..

···"

'

2015

2016
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GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 19, 2010 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 11. november
Til stede: Niels Keller, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, LeifNeergaard, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen,
Steen Søndergaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Jytte Jørgensen, Annette Schrøder.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Forslag til mødeplan for 1. halvår 2011: Forslaget godkendt. Sten renskriver mødeplanen.
b) Næste GAB møde, nr. 20, TIRSdag d. 23. november. Mødeforbereder: Biba
Særlige emner: - Budgetkontrol og status for regnskabsforløbet. - Halvårsstatus for GABs arbejdsprogram
c) Næste GAB møde igen, nr. 21, torsdag den 9. december. Mødeforbereder: Biba
Særlige emner: - Temamøde om samarbejde.
d) GAB julemiddag på Restaurant Skovlyst torsdag d. 2. december kl. ca. 18.00:
Tilmeldte: Jens, Henrik, Niels, Steen, Birthe, Leif, Sten, Biba, Jytte J. Afbud fra Ken og Jytte 0.
Endnu ikke svar fra Mike og Annette.
e) VA konference lørdag d. 20. november: Leif, Annette og Biba deltager.
f) Informationsmøde med ComX mandag den 22. november kl. 20.00 i beboerhuset
g) BL 9. kreds møde d. 30. nov. om boligforliget. Sten rundsender invitationen.
h) Foredrag i beboerhuset d. 30. nov. m. journalist Lars Olsen.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 18, 28. okt.: Behandlet og godkendt.
3) Dagsordenen: Pkt. 4: Status for 3. kvartals budgetkontrol udsat til næste møde.

Hovedpunkter
4) Opsamling på beboermødet om helhedsplan torsdag d. 9. november og det videre forløb
Mødet var velbesøgt og oplægsholderne fra BO-VEST, Thomas Grage og Jesper Rasmussen informerede
godt om emnet. Sten har infomaterialet, som blev anvendt under mødet liggende på computeren og kan lave
kopier på CDR til interesserede.
Det videre helhedsplanforløb: Rådgiverfirmaet NIRAS har fremsendt et tilbud om udarbejdelse af en
foreløbig helhedsplan for Galgebakken. Ud over en kortlægning og sammenfatning af den eksisterende vide
om bygningerne indbefatter tilbudet en beboerinddragelsesproces i form af interviews, visionsworkshop,
formidling m.m. Prisen for udarbejdelsen af den foreløbige helhedsplan er 338.000 kr. (+moms).
På GAB mødet var der stemning for at sige ja til NIR.As tilbud, fordi beboerinddragelsen i
helhedsplanprocessen er meget vigtig. Det blev besluttet, at der indtil søndag aften kan komme yderligere
kommentarer til oplægget fra NIRAS, hvorefter Biba om mandagen melder tilbage til BO-VEST
5) Forberedelse af ComX infomødet mandag den 22. november:
Informationsmaterialet fra ComX er blevet husstandsomdelt. Sten og Biba afklarer det praktiske mht. mødet
medComX.
6) Status for aktuelle skimmelsvampesager og beboerinformation.
Der er taget prøver i boligen i Over, hvor der blev fundet kraftig forekomst af to typer skimmelsvamp.
Renoveringen er i gang.
Der bør laves en informationsartikel til beboerne i den kommende GB Post på 1-2 sider om hvordan man
forebygger problemer med skimmelsvamp ved møblering, udluftning, opvarmning mv. Leif kontakter Jan og
Ken på ejendomskontoret om artiklen.

Referat fra møde nr. 19 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, torsdag d.11. november 2010
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GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 20, 2010 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag d. 23. november
Til stede: Jytte Jørgensen, LeifNeergaard, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud: Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Ken Møller, Henrik Nordfalk, Steen Søndergaard.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Næste GAB møde, nr. 21, torsdag den 9. december.
Mødeforbereder: Biba. Afbud fra Niels og Annette.
b) Næste GAB møde igen: GAB møde 1, torsdag den 6. januar 2011. Mødeforbereder: Biba.
Særlige emner: - Møde med Gert Petersen fra BO-VEST. - Tema om samarbejde i GAB.
'c) GAB jule~iddag torsdag d. 2. dec.: 9 tilmeldt, afgang fra p-plads C. kl. 18
d) BL 9. kreds møde om boligaftalen, tirsdag d. 30. nov,
e) Foredrag i beboerhuset med Lars Olsen, tirsdag d. 30. nov.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 19, 11. november: Behandlet og godkendt.
3) Dagsordenen: Beslutning om helhedsplangruppe som nyt pkt. 7

Hovedpunkter

.

'

4) Budgetkontrol for 3. kvartal og status for regnskabsforløbet:
Budgetkontrollen er ved at blive tilrettet for konteringsfejl, som der har mange af. Der kommer et notat om
budgetkontrollen. Det tegner til at regnskabet for 2010 ender med et overskud.
5) Anskaffelse af egen printer til GAB kontoret:
Alligevel ikke et akut problem, da de tekniske problemer med tilslutningen til den fælles Ricoh
printer/kopimaskine så ud til at være løst ved ændringer i opsætningen af routeren. Men det skal afklares om
det kræver licens at være tilsluttet printeren fordi den indgår i BO-VEST netværket.
6) Opsamling på Informationsmøde med Comx mandag den 22. november:
'
~
Mere end 60 beboere var mødt frem til infomødet, hvor 5 medarbejderne fra ComX deltog. Der blev
orienteret om den gennemførte første etape af,renoveringen med udskiftning af teknisk udstyr i
krybekældrene. Hovedemnet var information og besvarelse af spørgsmål oin næste trin i renoveringen, hvor
telefoncentralerne nedlægges, hyilket betyder at den nuværende mulighed for fastnet-telefoni forsvinder.
ComX orienterede om deres tilbud om en netværksboks til 995 kr., som giver mulighed for fastnet telefoni i
form af IP-telefoni. Man kan i stedet tegne abonnement hos andre teleselskaber, som tilbyder fastnet-telefoni.
Endvidere orienterede Comx om deres IPTV boks, som giver nye muligheder, hvad angår digitalt TV.
Jens skriver en artikel til GB Posten med en sammenfatning af de vigtigste informationer.
'

7f'\"

7) Helhedsplangruppe ·
På mødet den 26. oktober med repræsentanter fra GAB, BO-VEST og Niras blev det foreslået, at der
nedsættes en mindre beboergruppe, som løbende og fhv. hyppigt kan deltage i møder med rådgivere og BOVEST under processen med at udforme et oplæg til en helhedsplan. GAB skal tage stilling til, om denne
helhedsplangruppe skal bestå af hele afdelingsbestyrelsen, en ny særligt nedsat gruppe eller af GABs
byggeudvalg (Jens, Biba, Leif, Niels Keller og Niels Enevold).
Der var enighed om, at helhedsplangruppen skal bestå af GABs byggeudvalg.
8) Resultatet af mødet med VA om institutionssalg 16. nov.
Jens og Biba og GBs advokat har været til møde med repræsentanter fra VAs bestyrelse og BO-VEST. Der
blev opnået enighed om et forlig, som betyder, at Galgebakken får 1.275.000 kr. fra VAs dispositionsfond
som erstatning for direkte tab og får tilbageført 654.468 kr. fra Landsdispositionsfonden og VA' s
dispositionsfond pga. fejlberegninger fortaget efter frasalget. Endvidere nedsættes Galgebakkens
indbetalinger til de to fonde med 150.000 kr. om året fra og med 2011 og fremover. De 150.000 kr. kan
finansiere udgifterne til et 20 årigt lån på 2 mil. Kr.
Referat fra møde nr. 20, 2010 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse, tirsdag d. 23. november Side 1 af2

Informationsmøde med COMX om renovering af
Galgebakkens IT-net
Mandag d. 22.10. blev der afholdt informationsmøde i Beboerhuset.
Mødet var arrangeret i forbindelse med den renovering af Galgebakkens ITnet, som COMX er i gang med at udføre.
COMX deltog i mødet med 5 medarbejdere og de gav en grundig orientering
om IP-Telefoni og IPTV. Under mødet fik deltagerne svar på en masse
spørgsmål.

er

Renoveringens 1. etape er nu afsluttet. Alle de gamle switche blevet
udskiftet - en switch er en anordning, som sørger for at alle signaler (TV og
internet) bliver fordelt rigtigt til boligerne.
Samtidig er alle kabler blevet samlet i racks (el-tavler)- og COMX viste
med billeder, at det nu er pænt og ordentligt i forhold til det rod, der var før.
Renoveringens 2. etape starter i januar og varer til og med marts 2011.
I denne periode vil alle de gamle telefoncentraler blive nedlagt, fordi de er
udtjente og der ikke længere kan skaffes reservedele til dem.
Når telefoncentralerne er nedlagt, kan vi ikke mere bruge vores nuværende
fastnettelefon-forbindelse. I stedet vil der blive mulighed for IP-telefoni.
Hvis du fortsat vil have fastnet (med IP-telefoni), skal du investere i en
NETVÆRKSBOKS, som købes hos COMX.
.
Når du har erhvervet NETVÆRKSBOKSEN (den koster 995 kr), kan du
tilslutte din telefon og bruge den, ligesom du altid har gjort - med det gamle
telefonnummer.
· Du kan dog ikke·brugJ en telefon med drejeskive.
Abonnementspris og samtaleafgift er uforandret.
.
Hvis du ikke vil gøre brug af COMX' IP-telefoni, kan du tegne abonnement
hos en anden udbyder af fastnet-telefoni (f.eks. TDC, TELIA eller andre af
samme slags).
Husk at det tager op til 6 uger at flytte til en ny udbyder!

Du vil få beskeu ouger forinden, du mister din telefonforbindelse.
På det tidspunkt skal du beslutte om du vil: 1) leve videre uden fastnettelefon
eller
2) skifte til IP-telefoni og investere i en NETVÆRKSBOKS eller 3) tegne
abonnement hos en anden udbyder.
Du kan også vente med at gøre noget og evt. anskaffe
NETVÆRKSBOKSEN på et senere tidspunkt.
Hvis du beslutter dig for at købe en NETVÆRKSBOKS, vil du også få
mulighed for at tilslutte en COMX IPTV BOKS.
· Med denne boks kan du modtage TV-signalerne 100% digitalt, hvilket ifølge
COMX giver 'et knivskarpt billede' og nogle andre uundværlige funktioner.
COMX IPTV BOKS købes hos COMX og koster 1.099 kr eller 1.999 kr,
hvis du vil have den med harddisk (så kan du nemlig optage TV-programmer
og film).
Du kan tilslutte 2 stk TV-skærme til IPTV BOKSEN; men så kan du ikke
vælge TV-kanal individuelt på de 2 TV - man er tvunget til at se på den
samme kanal!
Hvis du vil kunne vælge individuelt, skal du have 2 stk COMX IPTV
BOKSE; men du kan nøjes med et TV-pakke abonnement pr. husstand.
Hvis du vælger COMX IPTV, skal du samtidig vælge nogle andre TV-kanal
pakker, end dem vi har på vores nuværende kabel-TV. Læs mere herom på
www.comx.dk
Hvis du ikke vil have IPTV, fortsætter du bare med den kanalpakke, du har i
dag, uden at foretage dig noget som helst.
NETVÆRKSBOKSEN skal du altså anskaffe, hvis du vil have fastnettelefon
fraCOMX.
IPTV BOKSEN skal du anskaffe, hvis du også vil have IPTV fra COMX;
men det kræver at du også køber NETVÆRKSBOKSEN.

'En BOKS er et lille indbygget rum til opbevaring afforskellige ting, frosne
madvarer etc. '

Jens Ellesøe Olsen
GAB - Galgebakkens AfdelingsBestyrelse

Efterhånden som COMX fjerner de gamle telefoncentraler, vil du modtage et
brev, når telefoncentralen i dit område nedlægges.
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