
KÆRE BEBOERE 

Velkommen til det første nummer af 
Byggeposten, som udgives for at informere 
jer om arbejdet med helhedsplanen. 
Informationerne udsendes løbende gennem 
hele forløbet med realiseringen af helheds
planen. Som det kan ses i denne indbydelse, 
har Byggeposten fået et særligt layout, som 
altid kan genkendes. 

FÆLLES INFORMATIONSMØDE 

Kom og mød jeres nye rådgivere 
Det totalrådgiverteam, som skal stå for de 
kommende års arbejde med helhedsplanen 
for Galgebakken, er nu valgt. 

Kom og mød rådgiverne og hør mere om hele 
processen samt hvornår og hvordan I kan få 
medindflydelse på projektet. 

Temagrupper 
For at sikre, at vi får bygget de bedst mulige 
løsninger, og at jeres ønsker, ideer og inputs 

· ,bliver en del af projektplanlægningen af 
renoveringen, etableres der 4 temagrupper: 

III 

e 

Facader 
Badeværelser 
VVS-installationer 
Udearealer 

Der er nedsat et helhedsplanudvalg, der 
består af repræsentanter for totalrådgiver
teamet, BO-VEST/BYG, Galgebakkens Bygge
udvalg og Galgebakkens Drift. 

Temagrupperne skal sammen med helheds
planudvalget arbejde med udvikling af mock
ups og prøvefelter, der skal munde ud i 
konkrete prøvehuse. 

l(UBEN~I~ 
MANAGEMENT 

MARIANNE LEVINSEN LANDSKAB APS 

Prøvehusene skal bruges til at afprøve 
forskellige arkitektoniske, materiale
mæssige- og tekniske løsninger, inden 
den store renovering sættes i gang. 

· I har mulighed for at deltage i en eller flere af 
temagrupperne med hver 4-5 møder, hvor 
beboere og rådgivere arbejder tæt sammen 
om udvikling af konkrete løsningsforslag. 

· Datoer for de enkelte temagruppers periode
forløb vil blive oplyst på informationsmødet. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og mød 
op til informationsmødet, der afholdes: 

Onsdag d. 4. december 2013 kl 19.30 i 
Beboerhuset. 

På informationsmødet kan I melde jer til 
temagrupperne. Hvis I ikke har mulighed for 
at deltage i mødet, kan tilmeldingen til 
temagrupperne også ske på ejendoms
kontoret. Sidste frist for tilmelding er onsdag 
den 11. december 2013. 

Vi glæder os til at møde jer 

Med venlig hilsen 
Totalrådgiverteamet 

------

RADGIVENDE INGENIØRER A/S 

JØRGEN NIELSEN 

r111'1 HENRIK LARSEN 
~ RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMANS 
------
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Kære alle, 

Lars Vind Scheerer <lvs@novaS.dk> 
15. november 2013 17:55 

Biba Schwoon (bibaschwoon@comxnet.dk) (bibaschwoon@comxnet.dk); Bo 
Ragnvald_ VA59; Jens Ellesøe Olsen_ VA59; Leif Neergaard_ VA59; Niels Enevold; Niels 
Keller_ VA59; Niels Wilken_ VA59; Sten-Erik Hansen_Afd.best.sekr._ VA59_arbejde; Pia 

Wallbohm Blådal; Jørgen Bach; tgr@bo-vest.dk; Susanne Palstrøm (spa@bo-vest.dk) 
Galgebakken - helhedsplan, Byggeposten Ol 
Galgebakken_nyhedsbrev01_NS_l5112013.pdf; _Certification_.htm 

Jeg har masseret teksten i Byggeposten og tilrettet som aftalt. Da det er os som totalrådgiver, der inviterer til info
mødet, er denne mail tænkt som orientering til helhedsplansudvalget. I må naturligvis gerne give mig et praj hvis 
noget er helt tosset. 

Jeg er ikke helt sikker på hvad aftaler, der blev indgået omkring tryk og distribuering til afdelingen. Måske Susanne 
eller Jørgen kan hjælpe med dette? . 

.3od weekend. 

Med venlig hilsen 

Associeret partner 
Arkitekt maa + byggeøkonom mdb 
Afd. leder, almene boliger+ renovering 

NOVA5 arkitekter as 
Sankt Annæ Passage G 
DK-1262 København K 
wwwcnova5"dk 

"l+M 3338 0331 
_ lvs@nova5"dk 

22-01-2014 15:5815:58 
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Præsentation af totalrådgiverteamet og 
procesplanen 



• Kl. 19.30 Velkomst v/Biba Schwoon 
• Kl. 19.40 Præsentation af totalrådgiverteamet 
• Kl. 20.00 Præsentation af den kommende 

proces og tidsplanen 
• Kl. 20.40 Spørgetid + pause 
• Kl. 21.00 Introduktion til teamgrupperne 
• Kl. 21.25 Spørgetid og afrunding samt 

beboertilmelding til temagrupperne 



~ ~~~~~~~~I~;~ 

Arkitekter og totalrådgiver 
Lars Vind Scheerer - arkitekt og overordnet 
ansvarlig for rådgiverydelserne 

Ingeniører - VVS/EL-installationer 
Søren Knudsen - fagansvarlig ingeniør 
Jesper Brigsted - projektleder, ingeniør 

RA•GIVEN•EINGENIØRERA/s Ingen i ører - Konstruktioner 
Peter Hermansen - fagansvarlig ingeniør 



MARIANNE LEVINSEN Landskabsarkitekter 
LANDSKAB 

l<UBEN' 
MANAt;~M~NT 

Torben Dahl 

Christine Vad Majgaard - landskabsarkitekt 

Ingeniører - Byggeledelse m.v. 
Morten Dam Hansen - bygherrerådgiver 
Michael Larsen - byggeleder 

Konsulenter - Beboerproces m.v. 
Pia Wallbohm Blådal - Proceskonsulent 

Torben Dahl - Konsulent, byggeteknik m.v. 



OVERORDNET TIDSPLAN 

AFKLARING/ 
UDVIKLING 

MEDIO 
2014 

ULTIMO 
2014 

PROJEKTERING / 
MYNDIGHEDSBE

HANDLING 

MEDIO 
2015 

UDFØRELSE 

ULTIMO 2018 
- PRIMO 2019 



ARBEJDSPROCES 

Evaluering 
prøvehus , __ _ 

AFKLARING/ 
UDVIKLING 

" ,. 

UDBUD 
PRØVEHUSE 

Valg og 
tilvalg 

"';il, 

PROJEKTERING/ 
MYNDIGHEDSBE

HANDLING 

Første spadestik/ projekt 
opstart storskalaprojekt 

Boliger færdige 
Udearealer færdige 

UDFØRELSE 

UDBUD LICITATION/ 
HOVEDPROJEKT 

(SKEMA B) 

SLUTAFLEVERING 
(SKEMA C) 



KOMMUNIKATION- OG BEBOERINDDRAGELSE 

Her er vi nu 

Evaluering 
prøvehus 

AFKLARING/ 
UDVIKLING 

UDBUD 
PRØVEHUSE 

.,,.,-- -
Valg og 
tilvalg 

PROJEKTERING / 
MYNDIGHEDSBE

HANDLING 

Første spadestik/ projekt 
opstart storskalaprojekt 

Boliger færdige 
Udearealer færdige 

UDFØRELSE 

UDBUD LICITATION/ 
HOVEDPROJEKT 

(SKEMA B) 

SLUTAFLEVERING 
(SKEMA C) 



TID TIL SPØRGSMÅL .. 



('\. • 

QJ 
"'C ........ 
QJ 

..c 
!i,_ 

ro 

I~ V) 
QJ 
C 
!i,_ ~ 
QJ ~~ c.. 
c.. 

('\. • "~ :::J ·-!i,_ 

b.O "'C 
ro 

('\. • 
:::J 

E oro ('\. • QJ {) 
QJ c.. QJ "'C > er~+&== +-' V) ·- C 

"'C :::J ..c :::J 
QJ ~ E +-' 
E 0 QJ 

4- +-' 

+-' QJ 
..c QJ 
& "'C QJ > - ........ - ro !i,_ oro 0 

QJ 

E ..c 4- ..c 
·- !i,_ 

!i,_ > - ro ·-0 - > -4- ro ro C !i,_ ~ ~ 
QJ V) ro V) 

"'C 
"'C "'C !i,_ "'C 
ro ro 0 ro (',i, 

> > > > C',;• 

I I I I 

• • • • 





Facader og klimaskærm 

• Det arkitektoniske udtryk på de lette facader 
• Praktisk funktion af døre og vinduer 



Badeværelser 

• Indretning og funktioner 
• Materialemuligheder 

(fliser, farver, armaturer .. ) 

BADERUMMENESELEMENTER 
Eksempler på forske-ffig,e standard- oa filv.af:g 
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Ventilation og installationer 

• Typer af ventilationsanlæg (funktioner/drift m.v.) 
• Føringsveje og pladsforhold 



Udearealer 

• Pergolaer 

• Skure 

• Opretning af fællesarealer 



TID TIL SPØRGSMÅL .. 
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Kick off seminar - 29. januar 2014 kl. 19.30 

Facader Badeværelser Installationer I Udearealer 
6. februar 2014 12. februar 2014 24. februar 2014 I 26. februar 2014 

5. marts 2014 12. marts 2014 19. marts 2014 I 26. marts 2014 

2. april 2014 9. april 2014 23. april 2014 7. maj 2014 

14. maj 2014 21. maj 2014 11. juni 2014 18. juni 2014 

25. juni 2014 (temagruppernes fælles overlevering til helhedsplanudvalget) 



TAK FOR I AFTEN 
VI GLÆDER OS TIL AT KOMME I GANG 



Kick off seminar - 29. januar 2014 kl. 19.30 

Facader Badeværelser Installationer I Udearealer 
6. februar 2014 12. februar 2014 24. februar 2014 I 26. februar 2014 

5. marts 2014 12. marts 2014 19. marts 2014 I 26. marts 2014 

2. april 2014 9. april 2014 23. april 2014 7. maj 2014 

14. maj 2014 21. maj 2014 11. juni 2014 18. juni 2014 

25. juni 2014 (temagruppernes fælles overlevering til helhedsplanudvalget) 



. B \MC\Pf1?-- ~--' /. Galgebakkens' (_j{J{ JI _ 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse tilo· 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Ekstraordinært beboermøde om 40-års-jubilæumsgaven: 

Legebane på Galgebakken 
"Skovbanen" 

mandag den 25. november 2013 kl. 19.30 
i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Valg af referent 3) Valg af stemmeudvalg 

4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

5) Præsentation af projektet v. Per Mejer Johansen, Elverdal 

6) Spørgsmål og debat 

7) Godkendelse af forslaget 

Baggrund: 

På eksordinært beboermøde den 13. maj 2013 præsenteredes forslag til legebane 
som jubilæumsgave, placeret på trekanten ved Grønningen. 

Selve forslaget blev godt modtaget, men placeringen blev stærkt kritiseret (især) 
af beboerne i Sten 6, der frygtede støjgener. I forvejen indebærer naboskabet til 
klubben "Bakkens Hjerte" en del støjgener. 

Som resultat af debatten på mødet blev Legebaneudvalget suppleret med to 
personer og fik til opgave at arbejde på en ny placering med tilhørende forslag. 

Udvalget har nu fundet en anden placering: på det lille skovstykke ved 
Kærmosevej. Der hegnes mod vejen. 

Se billeder på bagsiden c==) 

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 husstandsmed/emmer. 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt d. 11. november 2013) 



Støjklausul: 

Skulle det vise sig, at begejstringen for og brugen af "Rodeo'en" blir for 
støjende for de umiddelbare naboer, vil disse kunne foreslå den :fjernet 
efter et halvt år (bedømt i månederne maj - oktober). 



Galgebakken 
Aktivitetsplads 

Tilbud på nye aktivitetsplads 

Dato 2013.11.05 

Kontaktoplysninger: 

Elverdal A/S 
CVR nr. 30732596 

Risbyvej 24 
2765 Smørum 

Tel: 35133222 

Kontaktperson: Per Mejer Johansen 
Email: per@elverdal.dk 
Tel: 60407058 

I 

~ 



Området i dag I 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Området i dag I 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Der er mange funktioner i anlægget. Der etableres ringmåtter på den eksisterende græsplæne, hvor der er krav om faldunderlag. 
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Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Plantegning - Forløb 
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Det er muligt at brugeanlægget som et langt forløb. Tunnel 
,, 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Aktivitetsbane 

Vi foreslår, at man i dette område vælger et enkelt elegant og transparent udtryk, der kan spille sammen med områdets fine 
natur. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 

I 



Aktivitetsbane I 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter 
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Redskaber/Aktiviteter- Buetarmgang og kolbøttestativ 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Redskaber/aktiviteter I 
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Redskaber/Aktiviteter- barre og ribbe. • 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Aktivitetsbane El I 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter - Balancetov I 
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Redskaber/Aktiviteter- Balancetov 
Kan bruges til både motionstræning og leg. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Mindre plateau El I 
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Der leveres 2 stk. siddeplateau - til ophold og leg 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Detaljer og udtryk I 

Detaljer og udtryk 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Trampolin - Hoppe - bevægelsesleb 

Der leveres 2. stk. Trampolin af type PI 
Materiale: Pulverlakeret stål og hårdt plast. 
Der kan vælges mellem flere standardfarver. 
Trampolinerne er vandalismesikre og udført i robuste materialer. Denne type er 
certificeret og godkendt til offentlig brug. Det føles som om man hopper højere, når 
trampolinen er placeret på en bakke. Derfor etableres de 2 trampoliner på 2 små bakker 
ca. 50 cm i højden. Bakkerne etableres af overskudsjord. 

· Trampolinen passer til alle aldre. Man kan både hoppe selv og med andre. Trampolinen er • 
fysisk og motorisk udfordrende. Når man hopper, smiler man altid og kan ikke være sur. 
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Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 
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Trampolin PI I I 

Kan ses på: http:/ /elverdal.dk/pi-trampolin-7221001.html 

Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 



J3501 - Rodeo Elverdal 

', .. 
j ·1 

/ .. ' 

U' ,., 

ENERGY EXPENDITURIE 

6 6 . . =··:.i 

Rodeo J3501- roterende og vippende redskab-'- udviklet så man bruger de samme muskelgrupper, som når man windsurfer. 
Rodeoen er fysisk krævende. Man kan være aktiv alene eller sammen. Piger og drenge vil bruge den forskelligt. Pigerne vil ofte forsøge at 
stå så mange så muligt på Rodeoen. Drengene vil typisk battle. Leveres med ringmåtter som faldunderlag. 

Elverdal A/S Risbyvej 24 D, DK-2765 Smørum Tel +45 60 40 70 55 Fax +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 
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Aktivitetsba ne I 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Tilbudspris Elverdal 

Tilbudspriser - Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms. 

Tilbudspris: 
1. stk. Speicielt tegnet og designet aktivitetsbane iht. Tegning og beskrivelse 
1. stk. J3501 
2. stk. Trampolin af typen PI 
Ringmåtter som faldunderlag, hvor der er krav om dette. 

Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms. kr. 400.000,-

(Prisen inklusive moms: kr. 500.000,-) 

Accept af tilbud 

Dato Kundens underskrift 

Elverdal A/S Risbyvej 24, D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 



Referat fra beboermøde om legebane 
mandag den 25. november 2013 

Til det første beboermøde om en legebane den 13. maj 2013 havde Lege
baneudvalget lavet et forslag, som indebar, at banen skulle placeres ved den 
store sten på Grønningen og dermed i nærheden af boligerne i Sten 6, hvilket 
mange på beboermødet var meget utilfredse med. (Selve banens indretning 
og udformning blev dog positivt modtaget.) Som resultat af debatten blev 
udvalget suppleret med to personer og fik til opgave at lave et forslag til en 
ny placering. Aftenens beboermøde skulle tage stilling til det nye forslag fra 
udvalget: At banen placeres på det lille skovstykke ved Kærmosevej og 
Gammel Landevej. Det nye forslag fremgik af indkaldelsen, som var omdelt 
to uger inden mødet. 

Til mødet blev udleveret stemmesedler til 19 husstande, hvilket (v.700=100%) 
svarer til, at 2, 7% af samtlige var repræsenteret. Endvidere deltog Per Mejer 
Johansen og Jens Bo Thorsager fra firmaet Elverdal under fremlæggelsen af 
projektet, samt driftsleder Susanne Palstrøm og gartner Kim Vanner. 

1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Annette Schrøder tilmeddirigent. 
2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) Niels Wilken blev valgt til stemmeoptæller. 
4) Forretningsorden og dagsorden blev godkendt som fremlagt. 

Præsentation af projektet (pkt. 5) 

Per Mejer Johansen og Jens Bo Thorsager gennemgik og uddybede projektet 
v.hj.a. en række dias, som viste indretningen og udformningen af banen: 

Materialer, redskaber og indretning minder meget om det tidligere fremlagte 
projekt, men banens forløb er tilpasset det nye sted og de nye omgivelser. 
Området er kendetegnet ved de mange egetræer, og banen bliver placeret 
under trækronerne og imellem træstammerne, således at nogle af stammerne 
kommer til at indgå i banens forløb. Den helt præcise placering af redska
berne sker i samarbejde med Galgebakkens gartner, så der sikres hensyn
tagen til egetræerne. Som ved det tidligere projekt benyttes kernetræ fra 
robiniestammer til mange af banens elementer. Robiniestammer har en 
meget lang holdbarhed. Endvidere bruges en særlig slags tovværk, som har 
stor styrke og kan holde i mange år og metalstænger af rustfrit stål. Hvor det 
er nødvendigt udlægges gummiringmåtter som faldunderlag. Folkene fra 
Elverdal gennemgik også serviceaftalen og garantien. 

Ligesom på det første beboermøde blev Elverdals forslag til udformningen 
og indretningen aflegebanen positivt modtaget. 

Spørgsmål og debat (pkt. 6) 

Susanne Palstrøm svarede på spørgsmål om indhegning: Der skal opsættes 
trådhegn i skellet imellem banen og de to bilveje og hvis nødvendigt også 
ned til tunnelen. Udgiften til hegning dækkes af Galgebakkens driftsbudget. 
Bortset fra hegnet bliver den samlede udgift til banen på 500.000 kr., hvilket 
svarer til det afsatte beløb på budgettet for 2013. 

Vedr. den nye placering, så mente Lene Hultberg ikke, at banen burde 
placeres tæt op til to veje med biltrafik. Banen burde hellere placeres ved 
gryderne på Grønningen, også fordi dette er et centralt sted på Galgebakken. 
Biba Schwoon fra Legebaneudvalget svarede, at udvalget siden sidste be
boermøde grundigt har gennemgået alle placeringsmuligheder for at finde 
det bedst egnede sted, men gryderne ligger - lige som det første forslag til 
placering - meget tæt på boligerne. Derfor foreslår udvalget placeringen på 
skovstykket. De øvrige deltagere i debatten støttede op om Legebane
udvalgets forslag til placering. 

Godkendelse af forslaget (pkt. 7) 

Ved afstemningen var der tre stemmer imod forslaget. Resten stemte for 
forslaget, der således blev vedtaget med et stort flertal. 

Dirigent: Formand for afdelingsbestyrelsen: 
Anita Sørensen Biba Schwoon 

\ 

19. december 2013 

Referent: 
StenHansen 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 · 

Budgetbeboermøde 
Torsdag den 12. september 2013 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmeudvalg 
4) Referater fra regnskabsbeboermøde 19. marts 2013 (se GB Posten nr. 374, april 2013) 

og referat fra beboermøde om legebane 13. maj 2013 (se GB Posten nr. 377, juli 2013) 
5) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden 

6) Revision af Agendaplanen 

7) Revision af Landskabsplanen 

8) Budget 2014 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2014 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

9) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

10) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på budgetbeboermødet, 
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 

senest torsdag den 29. august kl. 12°0 

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budget-beboermødet bliver 
husstandsomdelt senest en uge inden mødet. Budgetforslaget og øvrigt materiale til 

budgetbeboermødet kan også ses på Galgebakkens hjemmeside www.galgebakken.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 husstandsmedl:mmer. 

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest 15. august 2013) 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 

Til: 
Emne: 

Hej Benny: 

Modtagelse bekræftet. 

Mvh fra Sten 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
28. august 2013 14:01 
'Benny Klausen' 
SV: Budget 2014 

Fra: Benny Klausen [mailto:bennyklausen@hotmail.com] 
Sendt: 28. august 2013 13:24 
Til: galgebakken@mail.dk 
Emne: Budget 2014 

, .:orslag til budget 2014 

10.000 kr til renovering af murmaleriet i Vester 8. 

Den blå himmel er næsten væk, og næsehornet skal have en kærlig hånd. 

Benny Klausen 

Vester 8-3 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
Kontrolleret af A VG - www.avg.com 
Version: 2013.0.3392 / Virusdatabase: 3211/6614 - Udgivelsesdato: 27-08-2013 

28-08-2013 14:0114:01 



Niels Keller 

Galgebakken Over 7-8 

2620 Albertslund 

Budgetbeboermøde den 12 september 2013. 

Følgende bedes sat til afstemning: 

24. august 2013 

"Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for det 

valgte område og kunstværkets placering inden kunstværket indkøbes." 

Med venlig hilsen 



Afdeling 59 

Galgebakken 

Budgetforslag 2014 

Budgettet medfører en lejeændring i huslejen på 0% og O kr./m2
• 

Arsagen til forskydning i budgetposter fremgår afside-3, hvor ændringskolonnen viser, hvilke konti der stiger 
eller falder. 

Budgetforslaget er udarbejdet i samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen. 
Afdelingsbestyrelsen indstiller budgetforslaget til godkendelse på afdelingsmødet. 

Du har mulighed for at gøre din indflydelse gældende ved at deltage i behandlingen af budgettet 
på afdelingsmødet. 

Oplysninger om afdelingen: 
Opførelsesår: 1974 

Bruttoetageareal: 60.933 

Lejemålsoversigt: m2 Antal 
med 1 rum 3.679 121 
med 2 rum 7.137 122 
med 3 rum 4.344 52 
med 4 rum 13.515 150 
med 5 rum 31.807 246 
Erhvervslejemål 326 2 
Garager/carporte 125 

Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet incl. 16-årig langtidsplan fås ved henvendelse på 
ejendomskontoret. 

- 1 -



Afdeling 59 Galgebakken - Budgetforslag 2014 

Konto Tekst 

UDGIFTER 

Nettokapitaludgifter 
Nettokapitaludgifter 

Offentlige og andre faste udgifter 
Ejendomsskat 
Vandafgift 
Renovation 
Forsikringer 
El og varme til fællesarealer 
Vand-og varmeregnskaber 
Administrationsbidrag 
Bidrag til dispositionsfonden 
Bidrag til arbejdskapital 

Variable udgifter 
Renholdelse 

ifter i alt 

Almindelig vedligeholdelse 
Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
Dækket af henlæggelser 
Anden finansiering 

Istandsættelse ved fraflytning m.v. 
Dækket af henlæggelser 
Særlige aktiviteter 
Diverse udgifter 

eholdelse i alt 

Diverse henlæggelser 

Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 
Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning 
Tab ved fraflytning m.v. 

Diverse henlæ eiser i alt 

Ekstraordinære udgifter 
Ydelser vedr. lån til forbedringsarb. m.v. 
Andre udgifter 

slån m.v. i alt 

140 Overskud 

201 
202 

203-207 

UDGIFTER I ALT 

INDTÆGTER 
Huslejeindtægt m.m. 
Renter 
Andre indtægter 

INDTÆGTER I ALT 

Kan nedsættes, hvis der viser sig besparelser 
Kan ændres i henhold til aktivitetsniveau 
Ændres med ændringer i forbrug af opsparede midler 
Kan ændres i henhold til udviklingen i afdelingen 

Budget 
2014 

Budget Ændring Ændring % 
2013 iK~ V~ 

(1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

11.614 

6.245 
3.372 
1.493 
1.339 

324 
250 

2.760 
391 
101 

27.889 

6.237 
2.299 

10.478 
-10.478 

0 

- 3 -

600 
-600 

1.292 
1.945 

11.773 

9.600 
600 
220 

10.420 

8.662 
0 

8.662 

58.744 

56.643 
196 

1.905 
58.744 

11.716 

5.875 
3.554 
1.495 
1.240 

314 
237 

2.771 
162 
108 

27.472 

6.309 
2.485 

11.537 
-11.537 

0 

800 
-800 

1.112 
1.844 

11.749 

9.600 
800 
350 

10.750 

8.592 
225 

8.817 

58.789 

56.513 
427 

1.849 
58.789 

-102 

370 
-182 

-2 
99 
10 
13 

-11 
229 

-7 
417 

-72 
-186 

-1.059 
1.059 

0 

-0,9% 

6,3% 
-5,1% 
-0,1% 
8,0% 
3,2% 
5,5% 

-0,4% 
141,4% 

-6,5% 
1,5% 

-1,1% 
-7,5% 
-9,2% 
-9,2% 

* 
* 

-200 -25,0% 
200 -25,0% 
181 16,2% 
101 5,5% 

24 0,2% 

0 0,0% 
-200 -25,0% 
-130 -37,1% 
-330 -3,1% 

70 0,8% 
-225 -100,0% 
-155 -1,8% 

-45 

130 
-231 

56 
-45 

-0,1% 

0,2% 
-54,1% 

3,0% 
-0,1% 

Budgettal kan ikke ændres 

Regnskab 
2012 

(1.000 kr.) 

11.483 

5.490 
3.264 
1.400 
1.168 

286 
244 

2.615 
157 

0 

26.106 

5.500 
2.440 
7.838 

-7.838 
0 

649 
-649 

1.600 
1.398 

10.938 

10.830 
800 
350 

11.980 

8.645 
31 

8.676 

1.922 

59.622 

57.342 
965 

1.315 

59.622 



Afdeling 59 

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116) 

Budget Budget 
2014 2013 

(1.000 kr.) (1.000 kr.) 

TERRÆN 3.412 4.009 
BYGNING, Klimaskærm 1.057 1.339 
BYGNING, Bolig=/Erhvervsenhed 4.684 4.291 
BYGNING, Fælles indvendig 325 87 
BYGNING, Tekniske installationer 750 1.155 
MATERIEL 250 656 

Planlagt forbrug 10.478 11.537 

Henlæggelser 9.600 9.600 
Anden finansiering 0 0 
Af-/Tilgang -878 -1.937 
Saldo primo 22.048 23.985 

Saldo Ultimo 21.170 22.048 

Særlige forudsætninger 
I forbindelse med vedtagelsen af afdelingens driftsbudget for 2014, er der også vedtaget en 16-årig 
vedligeholdelsesplan over de større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i afdelingen. 
Følgende større arbejder er planlagt til udførelse i 2014: 

Reparation af sl<immelsvamp 
Kloakker i terræn 
Reparation af parkbeslysning 

- 5 -



Boligorganisation: 50 Vridsløselille Andelqboligforening 

Afdeling 59 Galgebakken 

Boligorganisati onsnr. 
LBFnr.: 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Lejligheder 
Onkl. lelte·kollektivboliger, 
ungdoms• og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

ErhveivsleJemål 

Instituttoner 

Garager/carporte 

I alt 

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

Endelig udgave, pr. 19-08-2013, Pl<E 

Antal 

rum 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

BruUoe!age-
areal i alt (m2

) 

3.679 

7.137 

4.344 

13.515 

31.807 

326 

01.01.2014 
929 

0 
0,00 

0 

900 

Ani.al 

lejemål 

121 

122 

52 

150 

246 

2 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

å lejemåls• 

enlled 

1 

1 pr. påbeg, 60 m2 

1 pr, påbeg. 60 m2 

Antal leje-

målsenheder 

121 

122 

52 

150 

246 

0 

0 

0 

6 

0 

0,0 

697,0 



Vridsløselille Andelsboligforening 
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2014 -31.12.2014 

Galgebal(ken 
Resultat-

Budget Budget opgørelse 
2014 2013 2012 

Konto (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

ORDINÆRE UDGIFTER 

HENLÆGGELSER 

120 Planlagt og periodisk vedllgeholdelse 
og fornyelse (konto 401) pr. m2 kr 158 9.600.000 9.600 10.830 

121 Jstandsa;ittelse ved fraflytning m.v. (A-ordnlng) 
1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2 kr 10 600 •. 000 800 800 

123 Tab ved fraflytninger 
(konto 405) pr. m2 kr 4 220.000 350 350 

124.8 Henlæggelser i alt 10.420.000 10.750 11.980 

124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 50,082.000 49.972 49.024 

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. 259.000 262 261 

126 Afskrivning på forbeclrlngsarbejder m.v. 26.000 22 22 
127 Ydelse vedr. realkreditlån til 

bygningsskader 8.377.000 8.308 8.362 

129 Tab ved lejeledlghed m.v.: 
1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 4 
2. Dækket af henlæggelser 

(J,onto 405) 0 0 1 
Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 -4 

130 Tab ved fraOytninger: 
1. Tab ved fraflytninger 300.000 350 119 
2. Dækket af henlæggelser 

(J<onto 405) -300.000 0 -350 -119 

134 Korrektion vedr. tidligere år 0 225 31 

137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 8,662.000 8.817 8.676 

139 UDGIFTER I ALT 58,744.000 58.789 57.700 

Arets overskud D 0 1.922~ 

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 58.744.000 58.789 69.622 

-3 ~ 



,, 

Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebald<en 

LEJEFORHØJELSE: 

Forhøj-
elsei 

procent 

Boliger: 0,00 

Nugæld!:!nde 
gennemsnit-
lig leje pr. m2 

929 

Forhøjelse Ny 
gennemsnit- gennemsnit-
lig !eje pr. m2 l!g leje pr. m2 

0 :929 

Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 59 

A1 - 1 rum å 24,7 m2 

D1 -1 rum å 31,2 m2 

A2 - 2 rum å 35,3 m2 

C2 - 2 rum å 58,5 m2 

C3 - 3 rum å 72, 7 m2 

C4- 4 rum å 87,0 m2 

A3 - 3 rum å 93 m2 

A4- 4 rum å 103,6 m2 

A5- 5 rum a 128,3 m2 

85 - 5 rum å 130 m2 

BEREGNING AF ENHEDER: 
Leiemål 

Boliger; 691 

Erhvervslejemål 2 

Institutionslejemål 0 

Carporte/garager 0 

I alt 693 

Nuvæ. Leje/mdr. Stign.lmdr. Ny leje/mdr. 
2.384 O 2.384 
2.815 0 2.815 
3.281 0 3.281 
4.872 0 4.872 
5.822 0 5.822 
6. 790 0 6,790 
6.867 0 6.867 
7.751 0 7.751 
9.572 0 9./572 
9.684 0 9.684 

m2 Lejemål a; Antal enheder 

60.482,00 1 pr. lejemål 691 

326,00 1 pr. påbeg. 60 m2 6 

0,00 1 pr. påbeg. 60 m2 0 

125,00 1/5 0 

60.933,00 697,0 

ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET: Kr. 
Nettokapitaludgifter . -102.100 
Ejendomsskatter m.v. 285.000 
Energiforbrug 23.000 
Administration 210.900 
Renholdelse -72.290 
Vedligeholdelse -186.000 
øvrige variable udg. m.v. 281.900 
Henlæggelser -330.000 

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 110.410 

Ekstraordinære udgifter -155.410 

SAMLEDE UDGIFTER -45.000 

Ordinære indtægter eks!. husleje -130.000 
Renteindtægter 231.000 
Andre ordinære indtægter -56.000 

INDTÆGTER 45.000 

SAMLET ÆNDRING I LEJEN 0 

-5-

Samlet 
årlig 

lejeforhøjelse 

0 

Kr./m2 

-2 
5 
0 
3 

-1 
~3 
5 

-5 

2 

-3 

-,1 

-2 
4 

-1 

1 

0 
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Afdeling 50-59-Galgebakken 
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2014 

Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den 
afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftsplfgtlge grundværdi 

· fotstås den laveste affølgende 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 2014 med udgangspunkt I det 
beregnede grundlag fra 2013 tillagt reguleringsorocent på 6,3%. 

107 Vandafgift 

Forventet årsforbrug 20141 m~ 

Vahdafgift incl. moms 
Målerafgift 

63.000 

Da de seneste regnskab udviser lavere forbrugstal end forudsat i 
budget 2013, nedsættes tallet med 2.000 m". 

Set i forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget 
tidligere år: 2011 2012 2013 2014 
Forbrug i m' 61.438 60.181 65.000 63,000 
Pris 50,4 53,0 54,6 53,47 
Udgift ialt 3.096.475 3.192.000 3.550.950 3,368.440 

Vandforbrug 

Budget2013 Budget2014 

3.369.000 
3.000 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2014 

111 El fil fællesarealer 

Forventet årsforbrug 2014 i kWt 

El - fællesarealer 
Kommunal andel, slibelysning 
El-kompensation lejere 

Målerpasning - varmeregnskab, MIN Energi 

160.000 

Fastprisaftale er Indgået med Sydfyns Elhandel gældende til 31. 
december 2014. Trans ort af el befales tll DONG. 

Udvlkllng forbrug fællesarealer: 
Set 1 forhold til Regnskab Regnskab Budget Budget 
Udllgere år: 2011 2012 2013 2014 
Forbrug i kWt 147.801 152.000 170.000 160,000 
Pris 2,0 2,0 2,0 2,21 
Udgift l alt 295.602 304.000 340.000 353.600 

Elforbrug 

Budget2013 

340.000 
-31.000 

5.000 

237.000 

--rotr,tJ 

2011 

Regnskab 

2012 

Regnskab 

2013 

Budget 

Pris 

-4-

2014 

Budget 

__ ,_, 

Budget2014 

354.000 
-35.000 

5.000 

250.000 
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2014 

Renholdelse 

114.1 Løn driftspersonale 
Løn driftspersonale 
Øvrige personaleomkostninger 
Diverse 
Løn driftspersonale i alt 

I Overenskomstmæssig stigning 

114.2 Anden renholdelse m.v. 
Anden renholdelse 
Skadedyrsbekæmpelse 
Udgifter til snerydning, incl.materialer 
Anden renholdelse i alt 

· l1ngen bemærkning 

114.9 Ejendomskontor 
Rengøring 
Diverse udgifter 
TIikaideabonnement ~ alarmfirma 
Ejendomskontor i alt 

Forhøjelse på rengøring af Ejd. Kontor og mandskabsfac!liteter 

115 Almindelig vedligeholdelse 

115.1 Terræn 
115.2 Bygning, klimaskærm 
115.3 Bygning, Bolig/Erhverv 
115.4 Bygning, fælles indvendig 
115.5 Bygning, tekniske installationer 
115.6 Materiel 
115.7 Inventar og udstyr 
115.8 Øvrige dele og anlæg i terræn 

Regnskab 
2012 

-• 
212.572 
250.237 
281.704 
715.704 
355.554 
425.416 
197,969 

Tallene vil ikke være umiddelbart sammenlignlige. På baggrund af 
nye bygherrekrav er SfB-systemet erstattet af 
Forvaltningsldassifikation med tilhørende kontoplaner for konto 115 
og 116. Anvendelsen er gældende for regnskabsår, der 
påbegyndes 1. aug·ust 2012 eller senere. 

-6-

Budget2013 

5.300.000 
112.000 
145.000 

5.557.000 

30,000 
50.000 
75,000 

155.000 

45.000 
530.290 
22.000 

597.290 

117.000 
465.000 
882.000 

0 
911.000 
110.000 

0 
0 

Budget2014 

5.216.000 
71.mio 

'148.000 
5.435.000 

30.000 
70,000 
75,000 

175.00D 

60,000 
537.000 

30.000 
627.000 

172.000 
414.000 
832.000 

70.000 
701.000 
110.000 

0 
0 



Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2014 

119 Diverse udgifter 

119 BL-kontingent og advokat 
119.1 Sekretær og aktivitetsansatte 
i 19:2 Kontorholdsudgifter 
119.3 Afdelingsbestyrelses udgifter 
119A Beboerakfivlteter 
119.5 Udvalg og klubber 
119.6 Diverse aktiviteter 

Faldet på 119.4 skyldes, at der i budget 2013 var afsat 200.000 til 
Jubilæum. På konto 119.6 er der budgetteret med indl<øb af 
kunstværket, der pl slår ved tøjbvtteboden. 

120 Henlæggelser fil planlagt og periodisk vedligeholdelse 

Afd.59's samlede areal 

Henlagt pr. m2 

60.933 m2 

157,55 kr. 

'' I uændret i forhold til budget2013 

121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning 

Henlæggelse istandsættelse fraflytning A-ordning 
Henlagt pr. m2 9,85 kr. 
Henlagt pr. lejemålsenhed 860,83 kr. 

Regnskab Budget 
Henlæaaelser 2012 2013 
Konto 402 - primo 1.065.963 1.217.346 
Forbrug konto 117.1 -648.617 -800.000 
Henlagt konto 121 800.000 800.000 
Konto 402 - ultimo 1.217.346 1.217.346 

Budget 
2014 

1.217.346 
, -600.000 

600.000 
1.217.346 

Henlæggelsen foreslås nedsat l<r.200.000. Ved budgettes 
udarbejelse var der forbrugt kr. 145.000 (medio 2013). 

-8-

8Udget2013 

!30.000 
820.600 
16.000 
70.000 

522.000 
23.000 

302.000 

9.600.000 

800.000 

Budget2014 

105.000 
835.000 
16'.000 
70.000 

310.000 
39,000 

570.000 

9.600.000 

600.000 
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Vridsløselille Andelsboligforening 
Afdeling 59, Galgebakken 
Budgetberegning 2014 

127 Ydelser vedrørende lån til bygningsskader 
Afdrag 
Renter 
Offentlige tilskud 
Administrationsbidrag 

Udgiften vedrører ydelser til sagerne tagrenovering, vanneanlæg 
ogtagsag. 

130 Tab ved fraflytninger 
Tab ved fraflytninger 
Overført fra henlæggelser 

Ise venligst konto 123. 

Indtægter 

201 Boligafgifter og leje 
·• Leje, boliger 

Forbedr.-leje, køkkenmodernisering 
Trinetteleje 
Leje, enkeltværelser 
Leje, erhverv 
Forbedr.-leJe, erhverv 
Råderet, køkken 

Erhvervslejen er i henhold til beslutning hævet pr. 1/1 2013. 12014 
er renoveringen af facaden Købmand fuldt afskrevet (se konto 
126). Denne post har dog Ingen driftspåvirkning, da beløbet er 
opkrævet tilsvarende hos fejer. 

Budget2013 

6.303.000 
3.388.000 

-1.722.000 
339.000 

350.000 
-350.000 

52.102.740 
3,.000 

188.000 
4.095.000 

99.000 
25.000 

0 

Budget2014 

6.508.000 
3,144.000 

~1.624.000 
349.000 

300.000 
-300.000 

52.108.000 
3.000 

192.000 
4.195.000 

119,000 
15.000 
11.000 

l/:.,:.,:~ ::J@l[qi[e,ffi.,.~tl;1!!J.f:i.iiJ;ig~tf(a@.@ .• e.:t. ).·,.l,;: ;/H:i: :t:,-.·/.·;~;:/';;·,~·.'~:;i,:1[ \i//.'1/i?Y _:; .r.:':.1 ':;·.·.'.5_ 6 ..•. (_5_.,if.2.:·7 ... 4 ... o .. :.·,i.:_,. · :·, 56'.!6it3'000j . .. ' ;1 . .. • •1.,. --'-"--; " ... 

202 Renter 

Renter af tllgodehavende i bolig organisationen 
Renter, fraflyttere - friv.forlig 

Der budgetteres med en forholdsmæssig andf;ll af den forventede 
nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2014 
forventes at bllve i området omkring 1%. 

-10-

419.000 
8.000 

188.000 
8.000 



VM-DL's ark 

Afdeling 59, Galgebakken 

Diverse udgifter 

BL-kontingent og advokat 

Regnskab 
2011 

Regnskab 
2012 

Budget 
2013 

Realiseret Forbrug Rekvisition 
2013 2013 

I alt 
2013 Budget2014 

119000 Kontingent incl. beboerbladet til Landsf 72.362 76.358 75.000 82.281. 0 82.281 90.000 
119010 Advokatbistand 39.675 0 15.000 0 O O 15.000 
119030 Diverse udgifter 9.386 0 0 0 O O 0 

!IJl:fgiftei;:1JaJtr.-S:::'·,t;;2,.;,?i/l:c:\::I:23::8'. -~z:'.i.,;:,:,,,;.o/,;::'c/'i:{i?:-~s:>:0:·;•:s:',;:._::;_;.s1z1:f42$~0.":.'i?:.i-'-~G.1B58'.=:;:;.:2.:z;;.C.:9:0.WØ.0_?{:. f:;-c.-';~82."2Brtt.; :2;:~2.rs:::~;.,;1;;5;:-::"~:~f0§'::?:".i:t8'2}28:jj 1:5-;i.;:. ::' 11"()5iOOO'I 

Sekretær og aktivitetsansatte 
119100 Nævnssekretær, løn 235.940 272.565 250.000 143.644 0 143.6441 295.000 
119101 Sekretær, variable omkoslmed mere 29.322 0 32.000 0 0 0 
119102 Sekretær, lønrelaterede offentlige afgif 1.440 0 1.440 0 0 0 0 
119110 Aktivitetsansatte, løn 460.937 459.614 475.000 238.389 0 238.389 480.000 
119111 Akt!vitetsansatte, variable omkost mm 35.076 27.527 60.000 42.914 0 42.914 60.000 
119112 Aktivitetsansattelønrelateredeoff.afg O O 2.160 0- o O · 0 

!!3aglf&i'li1alt:c~is".:;1{?:'.f:~•i:='i~.-.::?,$~·\·}:,~·"";',;f.;'8~~-:Si:.\~:-:j,,:~.:::~.'::c:~~:,:;zs2:7-,16\".'.,;,:;-,_:E;-,'t;59i'li0:6~i~-r.~8!20iGo Q,3:,i l~:::;42i\'i9~7;:!.;:-:,-~,;~;;;;,:;::; ,c:_.~;:::;:,0,:,.o:0;,_e';;:,;42;i~~,t7; ;t,.::',:'{i,:'J:8.35mOO, . 

Kontorholdsudgifter 
11921 O Kontorartikler 643 194 5.000 3.411 o 3.411 5.000 
119211 Telefon 501 0 1 .000 495 0 495 1.000 
119213 Alarmudkald 7.813 0 0 0 O O O 
119214 Kontormaskiner og EDB udstyr 1.429 7;019 10.000 0 0 0 10.000 

IU!c:i§iftei;•i'alt\"C"''''·":P\'0-'~s·,,v.7.:o,c-7:::;:,~7·;,-5:iS!'":::l't-;:-=;f··"'···c".~~"•'~r;·:e'i::.~=10·~s1,p,~:,5p;zi1.7?:'l!1:~f,&"'·;•~i:'''\16!0Jl!f''!.2 ';;~!f-:::f::'-a~90S:;::?'-"'~r.3~i:-:;f§;."\:'{Oz~'7:t;-:3;906: ~-'il.1b'.f"'"i'i,1°6-'000' 

Afdelingsbestyrelses udgifter 
119300 Rådighedsbeløb afd.best 12.102 16.356 25.000 12.559 0 12.559 25.000 
119302 Kontorhold afdelingsbestyrelsen 6.013 241 O 12 O 12 O 
119310 Kurser/Konferencer 3.600 3,935 10.00D 3.535 0 3.535 10.000 
119311 Repræsentation og gaver m.v. 0 500 5.000 0 0 0 5.000 
119312 Mødeudgifter 9.940 14.846 20.000 0 O O 20.000 
119313 Transportudgifter 1.101 0 O O O O o 
119320 Kontorartikler afdelingsbestyrelsen 27.982 9.146 10.000 3.809 0 3.809 10.000 

IJJclgifte'f!ii"alt:_:if-scJ<:'"-"· '· ~-..;,L•'i"(C,'""" ·,~ ,--~--,. ·'. ·-,:;:0::5 ;,;,c ~ ',:oJ:;:-·" :, :·· ,::_,.cc; .. "JP'.:'iG0'-7,3_8:C::.:;;.•-.. :,;;;:-4 l'i~o:24c<,:. ,•,: :· ·"77.0' 0 0:0 "'<·'"'•~;:::;1,cf 9jl"S:.7i~"-'f-•.;;_·.:,;•c._,;:.,"'-".:O- 1"" ·~p"-'• • .;;•:1;1 e:re;1:~t;~: .. ·_ .. <:. ·c 70.'ll'MJ 

Beboeraktiviteter 
119400 Afdelings-/bebaerfester 
1 i 9401 Afdellngs-/beboerfester 
119410 Afdelingsmøder 
119420 Beboerblad, uddeling - løn 
119421 Beboerblad, diverse omkostninger 
119430 Strædepenge 
119450. Omkostninger ved beboeraktiviteter 

46.090 
18.909 

9.973 
11.138 
42.620 
51.476 

0 

51..249 50.000 
31,344 25.000 
2.002 15.000 

25.399 12.000 
37.260 70.000 
50.538 60.000 

0 200.000 

-1 -

33.937 0 33.937 50.000 
12.048 0 12.048 25.000 

6.567 0 6.567 15.000 
7.088 0 7.086 15.000 

22.365 0 '..22.365 70.000 
4.950 0 4.950 60.000 

0 0 0 0 

-~----·--



Budget ønsker fra beboerhusgruppen til budget 2014. 

Fester (konto 119.400) 50.000 kr. 

Opvaskhjælp (konto 119.401) 25.000 kr. 

Udlånet (konto 119.480) 60.000 kr. 

Inventar (konto 118.360) 50.000 kr. 

Rengøring (konto 118.305) 100.000 kr. 

Ekstraordinære inventarønsker: 

10.000 kr. til udendørs borde. 

30.000 kr. til udskiftning af borde og stole i huset. 

ØNSKELISTE FOR 2014. 

✓ Måtte i vindfang skal skiftes. (Måske er det sket, det har jeg på stående fod ikke styr 
på). 

✓ Maling af beboerhuset ( der bør laves en plan for løbende maling). Farver taler vi om. 
✓ Udskiftning af køkkenelementer. 

Dorte Brink 

20.7.2013. 



( 

Til pkt. 8b: 

Til Budgetbeboermødet, 12. september 2013 

Indstilling om køb af Galschiøt-skulptur for 280.000 kr. 

GAB indstiller til budgetbeboermødet, støttet af 
Økonomi-udvalget, at skulpturen "Balanceakt" af Jens 
Galschiøt købes til fælles eje på Galgebakken for 
280.000 kr. 

Forslag fra Niels Keller vedr. indkøb af kunst: 

Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser 
og/eller stræder udarbejdes en samlet plan for det 
valgte område og kunstværkets placering inden 
kunstværket indkøbes. 

Forslag til B. B 12. sept. 2013 

Niels Keller 
Over 7 - 8 



Til pkt. 8c: 

Forslag fra Benny Klausen om beløb til legebane ved tårnet: 

100.000 kr. til en "legebane" ved "TÅRNET" 

'" Forslag fra Benny Klausen om beløb til renovering af murmaleri ved Vester 8: 

10.000 kr. til renovering af murmaleriet i Vester 8. 

Forslag til B. B 12. sept. 2013 



Referat fra budgetbeboermøde på Gal~~oakken 
Torsdag den 12. september 2013 

Beboermødet var indkaldt som ordinært budgetbeboermøde. Ud over budgetpunktet 
var behandling af Agendaplan, Landskabsplan samt indkomne forslag på dagsorde- • 
nen. En uge inden mødet blev budgetforslaget, forslagene til Agendåplan og Land- · 
skabsplan samt øvrigt materiale til beboermødet omdelt. Det omdelte budgetforslag 
var en komprimeret udgave, hvor kun hovedtallene fremgik. Det detaljerede 
budgetforslag kunne ses på Galgebakkens hjemmeside og kunne hentes på GAB 
kontoret og Ejendomskontoret. Til mødet blev uddelt stemmesedler til 25 husstande, 
hvilket (v. 700 = 100%) svarer til, at 3,6% af husstandene var repræsenteret. End
videre deltog driftsleder Susanne Palstrøm og driftsassistent Jan Allentoft i mødet. 

Formand for afdelingsbestyrelsen Biba Schwoon åbnede mødet. Biba opfordrede til, 
at alle på mødet taler ordentligt til hinanden og følger dirigentens anvisninger, så 
den gode stemning på beboermøderne ikke bliver ødelagt. 1) Anita Sørensen blev 
valgt til dirigent og Jytte Jørgensen til meddirigent. 2) Sten Hansen (GAB sekre
tær) blev valg til referent. 3) Niels Wilken blev valgt til stemmetæller. 4) Refera
ter fra regnskabsbeboermøde 19. marts 2013 og beboermøde om legebane 13. maj 
2013 blev godkendt uden bemærkninger. 5) Forretningsorden: dirigenten gjorde 
opmærksom på pkt. 10 i den sædvanlige forretningsorden: Talerne skal holde sig til 
emnet og i øvrigt rette sig efter dirigenternes anvisninger.-Forretningsordeneri blev 
godkendt. Dagsordenen: Benny Klausen oplyste, at han under behandlingen af 
Niels Kellers forslag vedr. kunstkøb gerne ville have mulighed for at fremvise og 
kommentere nogle fotos. Forslagsstilleren var indforstået med dette, og mødet gav 
sin tilslutning. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

Revision af Agendaplanen (pkt.6): 
Lars Messen fremlagde Agendaplanen: Årets Agendaplan er en årlig ajourføring af 
den Agendaplan, som gælder for perioden 2011-1014. Årets plan indeholder en 
beskrivelse af, hvordan det er gået med miljøet på Galgebakken i det forløbne år. Ud 
fra tallene kan man se, at forbruget af el, vand og varme ikke er steget. Desuden er 
der en beskrivelse af, hvad Agendagruppen vil fokusere på i det kommende år. Her 
er det vigtigt at følge kommunens forsøg med affaldssortering. Det kan bl.a. gøres, 
fordi man som en del af forsøget begynder at veje mængderne af de forskellige af
faldsfraktioner. Endvidere vil Agendagruppen fokusere på miljømæssige aspekter i 
den kommende helhedsplan. 

Benny Klausen spurgte om udsigten til indsamling afkompost/bioaffald på 
Galgebakken, som der startes forsøg med i Hyldespjældet. Birthe Y. Nielsen, som er 
med i Agendagruppen og Galgebakkens repræsentant i Brugergruppen, fortalte at 
forsøget i Hyldespjældet kun omfatterlO husstande samt Hyldespjældets cafe og 
Baunegården. Om det bliver udbredt til Galgebakken afhænger af forsøgsresultatet, 
og af kommunens vurderinger. 

-

' 

Aage Nissen spm s~ bl.a. til, hvad der er sket med hans ønske om at oprette et 
stoppested for bus 550S på Vestskovvej, der hvor bus 143 tidligere har stoppet. Biba 
fortalte, at GABs trafikudvalg har henvendt sig til forvaltningen med ønsket, men 
ændringer i bustrafikken er en meget tung og langsigtet proces. Trafikudvalget vil i 
øvrigt fokusere på trafikaspekter i forbindelse med helhedsplanen. 

Efter spørgsmål og kommentarer blev Agendaplanen enstemmigt vedtaget. 

Revision af Landskabsplanen (pkt. 7) 
Biba fremlagde Landskabsplanen: En revideret Landskabsplan fremlægges hvert 
tredje år på beboermødet. Men da planter og træer har deres egne lange tidshorisont, 
er det begrænset, hvor mange nyheder og forandringer der er. I år er der en del nye 
planter i plantelisterne og nogle ændringer i selve formuleringerne. Den egentlige 
nyhed er en revideret træpolitik med et forslag til en klageprocedure (side 16 og 17). 
Det er vigtigt, at beboermødet tager stilling til dette, fordi det f'ar betydning for alle . 
beboere, som vil klage om noget i forbindelse med træer. 
Benny Klausen henviste til Landskabsplanens beskrivelse af pladserne, hvor der (s. 
6 ø.) står, at der arbejdes på at skaffe penge til ny udsmykning af pladsen ved de 
hvide træer i flg. vedtaget projekt, at det ikke er lykkes i første forsøg af skaffe fi
nansiering fra fonde, men et nyt forsøg vil kunne gennemføres senere. Benny ville 
gerne have dette uddybet. Biba svarede, at Galgebakken købte projektskitsen af 
kunstneren og søgte om støtte hos en lang række fonde til at realisere projektet, men 
der kom afslag på ansøgningerne. På et senere beboermøde blev det besluttet at 
hensætte penge til kunstprojekter på langtidsplanen (100.000 kr. om året til brug 
hvert tredje år), hvilket giver bedre muligheder for delvis egenfinansiering ved 
fondsansøgninger. Det vil blive forsøgt igen med fondsansøgninger til realisering af 
projektet, og den generelle stemning ved fondsstøtte til kunst er i øvrigt nok bedre 
nu, end den var omkring tidspunktet for de tidligere ansøgninger. 

:Tytte Overgaard gjorde opmærksom på, at en minimumsafstand på kun 4 meter fra 
kloakker ved nyplantning af popler er alt for lidt, fordi poplers rødder er kendt for at 
ødelægge kloakker. LeifNeergaard mente, at der mangler oplysninger om, hvad 
hensynet til bevaring af store træer medfører af omkostninger til reparation af kloak
ker, belægning m.m., ligesom der mangler en diskussion af, hvor meget hensynet til 
bevaring af træer skal vægtes i fut. huslejen. Biba svarede, at drift og gartner er 
meget opmærksomme på, at træer ikke skal ødelægge kloakkerne, men en mini
mumsgrænse på 4 meter er i overensstemmelse med de anbefalinger, som driften 
tidligere har fået. Hensyn til belægninger mv. er igennem mange år indgået i Grønt . 
udvalgs og Driftens arbejde, men det kan ikke l 00% undgås, at der opstår problemer. 

Anita Sørensen var uenig i træpolitikkens målsætning om, at alle større træer skal 
bevares, som beskrevet i afsnittet på side 16: "Generelt ønsker vi, at alle større træer 
skal bevares. Træer, der er ældre end 20 år, må ikke beskæres eller fældes uden 
Driftens godkendelse. Træer, p.å såvel fællesarealer, i stræder som i private haver, der 

f Hun mente ikke, at store træer inde midt i bebyggelsen skal bevares, når de giver alt for 

i 
er over 20 år gamle, samt værdifulde træer og beplantningsstrukturer skal beskyttes.". 

________________ r ·p,, _) T' 
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meget skygge i haverne. Olga Lundsager mente ligeledes, at stort.. æer kun skal 
bevares på fællesarealer, hvor der er plads til dem, men ikke i haverne. Olga ønskede 
derfor, at formuleringen ovf. i landskabsplanen blev ændret. Jytte Overgaard, Leif 
Neergaard m.fl. var enige i, at store træer i haverne ikke skal bevares, hvis beboerne 
ønsker dem fjernet. Om holdningerne til store træer sagde Biba, at det er blevet 
diskuteret længe. Grønt udvalg har prøvet at tage højde for diskussionen ved udform
ningen af klageproceduren, hvor der er nævnt hvilke forhold, der skal tages i betragt
ning ved stillingtagen til klagerne. Biba opfordrede til, at beboermødet vedtog forslaget, 
så det kunne afprøves i praksis, hvordan det virker. 

Under debatten :fremsatte Olga et ændringsforslag til afsnittet ovf: "Generelt 
ønsker vi, at alle større træer på fællesarealer skal bevares. Træer, der er ældr'e end 
20 år, må ikke beskæres eller fældes uden Driftens godkendelse. Træer på fælles
arealer og i stræder der er værdifulde for beplantningsstrukturer skal beskyttes. " 

Et flertal på beboermødet var for ændringsforslaget. Herefter blev den samlede 
Landskabsplan vedtaget. 

Budget 2014 (pkt. 8) 
Gennemgang og diskussion af budget 2014 (pkt. 8a) 
Budgettet blev fremlagt af Jens Ellesøe Olsen, som er medlem af.GAB og økonomi
udvalget: Budgettet for 2014 indebærer en uændret husleje, selv om der på 
driftskontoerne er en stigning i udgifterne. Det kan lade sig gøre at fastholde husle
jen uændret, fordi der bruges ca. 1, 1 mio. kr. af overskuddet. Herefter er der ca. 2,2 
mio. kr. tilbage på overskudskontoen til brug for de kommende to år Gf. konto 203.6 
på side 11 i det detaljerede budget). Olga Lundsgaard spurgte, om vi kunne vente 
med at bruge noget af overskuddet, så den huslejestigning, der kommer som følge af 
helhedsplanen, bliver mindsket. Anita Sørensen svarede, at dette ikke er muligt, 
fordi overskuddet, som primært skyldes renteindtægter, ifølge loven skal afvikles 
over 3 år. 

Benny Klausen spurte, hvor meget der i 2014 er afsat til at ordne drænbrøndene i 
stræderne, som ikke har været vedligeholdt igennem 40 år. Driftsleder Susanne 
Palstrøm svarede, at det er korrekt, at mange brønde igennem årene er blevet tilstop
pede. Men siden forsommeren har driften været i fuld gang med at finde og rense 
brøndene og regner med at nå igennem halvdelen i år, og resten bliver ordnet i 2014. 
Benny opfordrede til, at driften informerer beboerne om problemerne og om, at de 
rensede brønde ikke :fremover må tildækkes eller fyldes op med jord. 

Fordeling af beboeraktivitetsmidler på konto 119 (pkt.8d) 
Under gennemgangen afbeboeraktivitetskontoen gjorde Jens opmærksom på, at 
udgiften på 280 .000 kr. til køb af Galschiøts skulptur er opført på denne konto, og 
den er således en del af det samlede budgetforslag. Hvis beboermødet stemmer nej 
til købet, udgår udgiften afbudgetforslaget. Jens gennemgik også Beboerhusgruppens 
ønsker, som er indeholdt i det samlede budget under beboeraktivitetskontoen. På 
spørgsmål fra Niels Keller orienterede Jens om, hvordan indtægterne fra Udlånet og 
fra salget i Beboerhuset er indregnet i budgettet. 
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Forslag vedr. mdkøb af kunst (pkt. 8b) 

- Forslag fra GAB om indkøb af skulptur: Birthe Y. Nielsen :fremlagde forslaget, 
som er fremsat af et flertal af GABs medlemmer: Igennem årene er der på mange 
beboermøder udtrykt ønsker om mere kunst på Galgebakken. I forbindelse med · 
udstillingen i Albertslund opstod en mulighed for at låne Galschiøts skulptur Balan
ceakt til opstilling på Galgebakken resten af året. GAB tog en hurtig beslutning og 
sagde ja tak. Efterfølgende er der blevet forhandlet med Galsbhiøt om at købe 
skulpturen, som han tilbyder at sælge for en pris på 280.000 kr. (nedsat fra 350.000 
kr.) Dette er baggrunden for forslaget, som flertallet i GAB støtter. 

- Forslag fra Niels Keller vedr. indkøb af kunst: Niels Keller, som er medlem af 
GAB, :fremlagde sit forslag: Niels er ikke imod selve skulpturen, men han er imod 
:fremgangsmåden i GAB, som han synes har været alt for tilfældig og hovsaagtig. 
Kunst bør anskaffes efter en plan, hvor de forskellige pladser prioriteres, og hvor 
den kunst, som indkøbes, vælges i forhold til den plads, hvor den skal være. Benny 
Klausen tilsluttede sig Niels indstilling til :fremgangsmåden ved køb af kunst og 
:fremviste nogle dias af det tidligere nævnte projektforslag for pladsen ved de hvide 
træer. Benny så dette projekt som et godt eksempel på den :fremgangsmåde, som 
Niels efterlyser med sit forslag, fordi kunstneren blev bedt om at udarbejde et for
slag for en bestemt plads, og forslaget blev :fremlagt og godkendt på et beboermøde. 
Benny syntes, at GAB i stedet burde have stillet forslag om at bruge penge på at 

realisere dette projekt. 

Fra debatten om forslagene: Biba var enig i intentionen i Niels Kellers forslag om 
en grundig planlægning af udformningen af Galgebakkens pladser. Men dels er det 
allerede besluttet, at noget sådant skal ske som en sidste del af helhedsplanen, når 
selve bygningsrenoveringerne er gennemført, og dels er forslaget alt for restriktivt, 
fordi det udelukker muligheder for spontanitet, som er baggrunden for forslaget om 
køb af Galschiøts skulptur. Jane Eriksen mente, at det var svært at stemme for køb af 
skulpturen, når forslaget ikke siger noget om, hvor den skal stå. Jane mente, at 
skulpturen nu står på et helt forkert sted. Lars Messell støttede Niels Kellers forslag, 
fordi han mente, at hovsa indkøb af kunst bør undgås, men syntes dog, at forslaget 
manglede en angivelse af, hvem det er, som skal udarbejde en samlet plan, inden 

kunstværker indkøbes. 

Dirigenten spurgte om de to forslag skal behandles som alternativer, hvor det en(;) 
udelukker det andet, eller som to uafhængige forslag. Flere mødedeltagere gav ud
tryk for, at de kunne støtte både GABs forslag og Niels Kellers forslag. Søren Vinzent 
foreslog, at der først blev taget stilling til GABs forslag, og at der derefter blev taget 
stilling til Niels Kellers forslag alene som et :fremadrettet forslag. Dirigenten kon
staterede, at der var bred accept af denne :fremgangsmåde. 

Der var 22 stemmer for, 4 imod og 20 som ikke stemte til GABs forslag om at: 
"Skulpturen "Balanceakt" af Jens Galschiøt købes tilfælles eje på Galgebakken for 
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280.000 kr.". Der var 30 stemmer for, 8 imod og 7 som ikke stemte Niels Kellers 
forslag om at: "Ved opsætning af kunst på Galgebakkens pladser og/eller stræder 
udarbejdes en samlet plan for det valgte område og kunstværkets placering inden 
kunstværket indkøbes." 
Begge forslag blev således vedtaget. 

Indkomne forslag til budgettet (pkt. 8c) 
- Forslag om legebane ved tårnet: Benny Klausen foreslog, at der på budgettet for 
2014 skal afsættes 100.000 kr. til en legebane ved det kommende tårn. Benny under
stregede, at legebanen skal ligge på Galgebakkens område. Han begrundede bl.a. sit 
forslag med, at han ikke forventer, at der kan opnås flertal for en legebane til 
500.000 kr. på et beboermøde senere i år. Og hvis det ikke bliver vedtaget i år, så 
blir det ikke til noget. Biba mente, at Bennys forslag kommer på tværs af både ar
bejdet med tårnet og med legebanen, og at han sammenblander to projekter, som 
ikke har noget at gøre med hinanden. Tårnet er et fælles projekt med Hyldespjældet 
og udgifterne skal fondsfinansieres. Legebanen derimod er alene et Galgebakke
projekt, som skal ligge på Galgebakken, og den skal finansieres alene af 
Galgebakken. Der var 2 stemmer for Bennys forslag og mange stemmer imod, så 
forslaget blev ikke vedtaget. 
- Forslag om 10.000 kr. til renovering af murmaleri: Benny Klausen foreslog et 
ekstra beløb på 10.000 kr. på budgettet til renovering af munnaleriet ved Vester 8, 
fordi det trænger meget. Benriy l;tar spurgt kunstneren, som gerne vil påtage sig 
opgaven. Driftsleder Susanne Palstrøm gjorde opmærksom på, "at der allerede er 
afsat 25.000 kr. på budgettet til vedligeholdelse af kunst mv. Hvis beboermødet 
ønsker, at munnaleriet skal renoveres, kan de 10.000 kr. tages af den afsatte beløbs
ramme på25.000 kr. Der var forskellige holdninger til, om de 10.000 kr. burde være 
en ekstra bevilling eller tages af det afsatte beløb. Dirigenten satte først til afstem
ning, at de 10.000 kr. tages af det i forvejen afsatte beløb på25.000 kr. Der var fler-
tal for dette på beboermødet. · 

Antennebudget (pkt. 8e ): Antennebudgettet har et mindre fald i det årlige antenne
bidrag. Der var ingen kommentarer til dette. 

GQdkendelse af det samlede budget (pkt. 8f): Det samlede budgetforslag med en 
uændret husleje blev enstemmigt vedtaget. 

Indkomne forslag uden budgetkonsekvens (pkt. 9): Der var ikke indkommet forslag. 

Eventuelt (pkt. 10): Birthe oplyste, at vi har fået 12.900 kr. i jubilæumsgaver, som 
kan bruges til kunst. Birthe opfordrede kunstinteresserede til at gå med i en åben 
kunstgruppe, som bl.a. kan komme med ideer til, hvad gavebeløbet kan bruges til. 
Opfordringen bringes også i GB Posten. 

Dirigent 
Anita Sørensen 

Formandfor afdelingsbestyrelsen 
· Biba Schwoon 

GALGEBAKKEPOSTEN 

1. oktober 2013. 

Referent 
StenHansen 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 

2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Beboermøde om Legebane/jubilæumsgaven 

på Galgebakken 13. maj 2013 kl. 19.30 
i Beboerhuset 

Ændring fra beslutningsmøde til høringsmøde 

Forslag til ændret dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 

2) Valg af referent 

3) Godkendelse affo1Tetningsorden og dagsorden 

4) Referatet fra regnskabsbeboermødet d. 19. marts (se GB-Posten 374, april 2013) 

5) Fremlæggelse af præmisserne for projektet - og kort om indkomne 
kommentarer/forslag 

6) Præsentation af projektet ved Elverdal (se omdelt materiale af 25. april) 
- samt afklarende spørgsmål og svar 

------------------------------------------------------------------------------------------· 
· 7) Forslag til placering af Legebanen i forhold til Stenen - v/Gert Nielsen: 

"Trampoliner og redskaber flyttes til en placering vest for stenen i en afstand af min. 10 meter." 

8) Forslag til ændret placering af Legebanen - vibeboerne i Sten 6/omdelt materiale 

9) Spørgsmål og debat - Beboermødets drøftelse af: 
a) det fremlagre forslag til Legebane, aktivitetsmuligheder m.m. - uden 
stillingtagen til placering 

b) placeringsmuligheder som fremlagt, dels i det omdelte forslag med tilføjelse af 
forslag fra Gert Nielsen om afstand til Stenen, dels som foreslået af Sten 6 

10) Jubilæumsgaveudvalget konkluderer på sit videre arbejde på baggrund af 
aftenens drøftelser med evt. ændring af tidsplan 

( Husstandsomdelt 8. maj 2013) 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Indkaldelse til: 
Ekstraordinært beboermøde om: 

Legebane på Galgebakken 
(j u bilæumsagaven) 

mandag den 13. maj 201)tkl. 1930 
., 

i Beboerhuset 3 Cfe/4 · 
,! 

Forslag til dagsorden: 

1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeudvalg. 
4) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden. 
5) Referatet fra regnskabsbeboermødet d. 19. marts (se GB Posten 374, april 2013) 

6) Præsentation af projektet v. Elverdal 
Se invitation illustration bagsiden 

7) Spørgsmål og debat 

8) Godkendelse af forslaget 

9) Eventuelt 

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 
d;sses mynd;ge husstandsmedlemmer. 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt d 25. april 



Galgebakkens jubilæumsgave - en flot ide med en skidt placering 

Ændringsforslag til placering 

Legebanen placeres ved foden af kælkebakken. Den kan f.eks. starte, hvor Sankt Hans 

teltet plejer at stå, og så slynge sig bag om kælkebakken og ned langs stien ud mod 

Herstedvestervej. Her vil støj fra legebanen genere mindst muligt, og børn og andre 

kælkeglade mennesker kan stadig nyde vintervejret i fuld fart ned ad bakken. 

Kære Galgebakkebeboere 
I år fylder Galgebakken 40 år og det skal selvfølgelig fejres - også med en gave. Gaven er en legebane for 

børn og voksne i alle aldre - en god ide som helt sikkert bliver et herligt samlingssted for store og små, 

unge og gamle - både sammen og hver for sig. 

Der er kun et problem med gaven, i hvert tilfælde set med nogle beboeres øjne, nemlig placeringen. 

Jubilæumsgaveudvalget har omdelt en invitation til beboermøde med tegninger af den nye legebane -

den ser flot ud - og et kort, der viser hvor den skal ligge - hvilket ikke ser så sjovt ud, når man bor i Sten 6. 

Legebanen starter midt mellem den store sten og Sten 6's haver. Derfra slynger den sig syd om stenen og 

ender med to trampoliner ud mod stien mellem stenen og Vester. Det betyder, at der lige ude for vores 

haver vil være masser af glade og legende børn i dagtimerne, lige så glade forældre og børn sidst på dagen 

og unge der hygger sig - og desværre også larmer - aften og nat. 

Her i Sten 6 har vi i forvejen to boldbaner og et klubareal med bål plads mv. inden for kort afstand. Boldspil 

og andet samvær går ikke altid lige stille for sig. Det er ofte kombineret med høj musik som fortsætter til 

langt ud på natten, hvor der også kan være en livlig trafik på taget af klubben. Vores to strædeborde bliver 

desuden brugt af unge fra klubben, når rygetrangen kommer over dem. Det går heller ikke stille for sig, og 

hvor tror du cigaretskodderne havner? Selvfølgelig skal der være plads til de unge, men vi andre skal også 

have mulighed for at sove. Det hjælper ikke at bede de unge om at dæmpe sig, og klager til kommune mv. 

har ikke ændret dette. 

Der er allerede en livlig trafik af cyklister og gående henover græsarealet med den store sten. Driften har 

lagt stammer ud for at forhindre den megen trafik over græsset - dog uden effekt. Stedet er også 

samlingssted for legende børn, unge og voksne. Det er helt fint, så længe det ikke involverer høj musik 

eller varer til langt ud på natten. En høflig anmodning om at dæmpe sig og slukke for musikken har ingen 

effekt. 

Sidste sommer blev der fjernet et par bold mål fra græsset ved Mark 2 over for cykelsmeden, fordi larmen 

fra de legende børn, unge og voksne generede naboerne. En legebane til 500.000 kr. er ikke så ligetil at 

flytte, hvis larmen fra de legende viser sig at genere naboerne. 

Her i Sten 6 er vi på ingen måde imod en legebane, vi vil bare gerne have den placeret et sted, hvor den 

ikke ligger klods op af huse og haver. Vi vil derfor bede dig om at møde op til beboermødet den 13. maj og 

stemme for at legebanen placeres et sted, hvor vi alle kan få glæde af den, og ingen generes unødigt. 

Venlig hilsen beboerne i Sten 6 
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Situationsplan - Mulige placeringer for aktivitetspladsen Elverdal 

Galgebakkens boligforening har udpeget følgende steder for en mulig placering af den kommende aktivitetsplads 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Mulige placeringer for aktivitetspladsen - Område 1 Elverdal 
Aktivitetspladsens mulige placering i område 1. 

På det angivne område er der på nuværende tidspunkt 
placeret et boldbur. 

Fordele: 
Tæt på torvet og fælleshuset. 

Ulemper: 
Det vil koste en del at fjerne boldburet. 
Boldburet er i rimelig god stand og bliver brugt. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Mulige placeringer for aktivitetspladsen - Område 2 - "Gedefolden" Elverdal 
Aktivitetspladsen mulige placering i område 4 

Fordele: 
Området ved siden af den store boldbane og bakken. 
Området ligger på ruten fra bebyggelsen og over til daginstitu
tioner og skoler. 
Stien er bebyggelsens vestlige indgang/udgang og vil være et 
naturligt stop for boligforeningens børn og unge og ældre sam
tidig med, at det kan være et varetegn med en skulpturel 
virkning for området. 
Området ligger rimeligt centralt i boligområdet, men ikke for 
tæt opad af en husmur eller gavl. 
Ved at placere aktivitetspladsen her, kan de nye aktiviteter 
spille sammen med det store boldområde og bakken og styrke 
hele dette område. 
Et område for hele boligforeningen. 

Ulemper: 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Mulige placeringer for aktivitetspladsen - Område 3 Elverdal 
Aktivitetspladsens mulige placering i område 3. 

Fordele: 
Centralt placeret i bebyggelsen. Et samlingspunkt for hele 
boligforeningen. 

Ulemper: 
Galgebakkens store legeplads fungere stadig. 
Placeres aktivitetspladsen her, fjernes de yngste 
legeområde. Hvor skal de så lege? Mindre børn leger som 
regel tæt på hjemmet - inde i bebyggelsen, som her. 

Vi foreslår, at man i fremtiden renoverer dette område med 
fokus på aktiviteter for den samme primær målgruppe, som 
området er tiltænkt i dag. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Mulige placeringer for aktivitetspladsen - Område 4 - "Sønder/skrænt" Elverdal 
Aktivitetspladsens mulige placering i område 4. 

Dette område er i dag en plæne og fungerer fint til ophold 
og lidt boldspil. 

Fordele: 
En plan flade der er nem at bygge på. 

Ulemper: 
Tæt på boliger. 
Ikke et område alle beboere naturligt vil komme forbi. 
En lokal plads for de omkringliggende boliger og ikke et 
samlingspunkt for hele boligforeningen. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Konklusion Elverdal 
Aktivitetspladsen 

Vi ser flest fordele og muligheder for at opfylde jeres ønsker ved 
at placere aktivitetspladsen i område 2 - "Gedefolden". 

Her kan aktivitetsplads blive et nyt mødested til og for alle 
uanset alder- et sted at være sammen - et samlingssted for 
hele bebyggelsen. 

Her er der mulighed for at tilføje noget nyt- uden at fjerne 
aktiviteter eller funktioner. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Elverdal 

Aktiviteter og design 
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Eksempler på muligheder 

Elverdal 
Aktivitetspladsen kan indeholde følgende: 
Mål: En løsning for alle - men med fokus på de unge og vokse. 

Motorisk udfordringer i alle alderstrin 
Området skal tilbyde udfordringer til de helt små børn, til de unge, 
voksne og ældre. 

Sociale aktiviteter 
Redskaber hvor brugerne kan interagere med hinanden. 
Siddepladser i form af bænke, stammer o. lign. 

Leg for store og små børn 
Fangelege, temalege, fantasileg. 
Leg for få børn og større børnegrupper 

Arkitektonisk kvalitet 
Et udtryk skræddersyet til boligforeningens behov og områdets 
udseende og karakter. 

Motionstræning for børn og voksne 
Armgang, klatring, fitnessøvelser mm 

God kvalitet 
Vedligeholdelsesfri og robuste materialer. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Placering - plantegning Elverdal 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Plantegning - Funktioner Elverdal 

Der er mange funktioner i anlægget. Der etableres ringmåtter på den eksisterende græsplæne, hvor der er krav om faldunderlag. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Plantegning - Forløb Elverdal 

Det er muligt at brugeanlægget som et langt forløb. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Aktivitetsbane Elverdal 

Vi foreslår, at man i dette område vælger et enkelt elegant og transparent udtryk, der kan spille sammen med områdets fine 
natur. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Balanceleg Elverdal 

Stammer og stubbe til balanceleg eller ophold. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 
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Aktivitetsba ne Elverdal 

Komposition af træstammer 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter Elverdal 

De vandrette stænger kan bruges som koldbøttestativ. 
Lianer(Balanceklodser) og lodret klatrenet. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter Elverdal 

Redskaber/Aktiviteter- Buet armgang og vandrette stænger. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter Elverdal 

Redskaber/Aktiviteter- barre og ribbe. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter - armgang Elverdal 

Redskaber/Aktiviteter- Armgang 



Redskaber/aktiviteter - klatrenet Elverdal 

Redskaber/ Aktiviteter - Klatren et 
Kan bruges til både motionstræning og leg. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Redskaber/aktiviteter - klatrenet Elverdal 

Redskaber/Aktiviteter- Balancetov 
Kan bruges til både motionstræning og leg. 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Aktivitetsbane Elverdal 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Trekantet plateau Elverdal 

Der leveres 2 stk. siddeplads eller legeplatform 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Komposition af træstammer - reference Odsherred Elverdal 

Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 



Detaljer og udtryk Elverdal 

Detaljer og udtryk 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Tegninger må ikke videregives til tredjemand. 



Trampolin - Hoppe - bevægelsesleg 

Der leveres 2. stk. Trampolin af type PI 
Materiale: Pulverlakeret stål og hårdt plast. 
Der kan vælges mellem flere standardfarver. 
Trampolinerne er vandalismesikre og udført i robuste materialer. Denne type er 
certificeret og godkendt til offentlig brug. Det føles som om man hopper højere, når 
trampolinen er placeret på en bakke. 
Trampolinen passer til alle aldre. Man kan både hoppe selv og med andre. Trampolinen 
er fysisk og motorisk udfordrende. Når man hopper, smiler man altid og kan ikke være 
sur. 

Elverdal 
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Trampoliner for alle Elverdal 

Aktivitet for flere generationer. Sammen eller alene. På billedet er det Trampolinen XL. 
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Trampolin PI Elverdal 

Kan ses på: http:/ /elverdal.dk/pi-trampolin-7221001.html 
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J3501- Rodeo 

ENERGY EXPENDITURE 

~ ~· CJ=C,.A 

Elverdal 

Rodeo J3501- roterende og vippende redskab- udviklet så man bruger de samme muskelgrupper, som når man windsurfer. 
Rodeoen er fysisk krævende. Man kan være aktiv alene eller sammen. Piger og drenge vil bruge den forskelligt. Pigerne vil ofte forsøge at 
stå så mange så muligt på Rodeoen. Drengene vil typisk battle. Leveres med ringmåtter som faldunderlag. 
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Rodeo - J3501 Elverdal 

Kan ses på: http:/ /elverdal.dk/rodeoboard-j3501.html 

Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 



OR 9910 - Hængekøje Elverdal 

Der leveres og monteres 1. stk. OR 9910 - hængekøje. Hængekøjen er udført i robuste og vedligeholdelses venlige materialer 
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4.0060-E - Bænk 
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Elverdal 

Ved træerne leveres og monteres 1. stk. bænk af 
type 4.0060-E. Bænken støbes fast. 
Bænken er udført i robinietræ og stolper i stål. 

Elverdal A/S Risbyvej 24 D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 



Elverdal 

Økonomi 
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Tilbudspris 

Tilbudspriser- Oplyste priser er inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms. 

Tilbudspris: 
1. stk. Speicielt tegnet og designet aktivitetsbane iht. Tegning og beskrivelse 
1. stk. J3501 
2. stk. Trampolin af typen PI 
Ringmåtter som faldunderlag, hvor der er krav om dette. 
1 stk. bænk 
1 stk. OR9910 - hængekøje 
Samlet pris, inklusive levering, montering og etablering, men eksklusive moms. 

{Prisen inklusive moms: kr. 500.000,-) 

Accept af tilbud 

Dato Kundens underskrift 

Elverdal 

kr. 400.000,-

Elverdal A/S Risbyvej 24, D DK-2765 Smørum Tel +45 35 13 32 22 CVR. 30 73 25 96 www.elverdal.dk 



Forretningsbetingelser 
Generelle betingelser 

Oplyste priser er inklusive levering og opstilling, men eksklusive moms. 
Tilbud er gældende i tre måneder fra tilbudsdagen. 

Elverdal 

Alle tegninger og løsninger udarbejdet af Elverdal A/S er beskyttet af Lov om ophavsret. Kopiering af tegninger eller 
opførelse af løsninger, som fremgår af tegningerne, er ikke tilladt uden samtykke fra Elverdal A/S. Tegninger må ikke 
videregives til tredjemand. 

Leveringsbetingelser 
Omkostninger og tidsforbrug som følge af besværlige adgangsforhold, beplantning, gamle legeredskaber mv. eller som 
følge af særlige jordbundsforhold, installationer mv. faktureres særskilt. 

Overskudsjord deponeres på kundes grund, med mindre andet er nævnt i tilbud. 

Det er kundens ansvar at sørge for eventuelle byggetilladelser samt at kortlægge og opmærke ledninger, rør mv. i jorden. 
Elverdal A/S hjælper gerne med ansøgning om byggetilladelse. 

Hvor ikke andet er aftalt er det AB92 der er aftalegrundlaget. 

Betalingsbetingelser 
Betalingsfristen er 15 dage netto. Større sager aconto faktureres løbende efter færdiggørelsesgraden. 
Ved overskridelse af betalingsfristen tillægges et rykkergebyr samt 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned. 

Garanti 
25 års garanti (på produkter fra Proludic) mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på HPL, HOPE plader, 
stolper i galvaniseret stål, malet galvaniseret stål samt rustfrit stål og rør i rustfrit stål. 

10 års garanti mod svigt som følge af materiale- eller fabrikationsfejl på alle bærende dele. 

10 års garanti mod svigt i overfladebehandlede krydsfinerplader. 
10 års reservedelsgaranti. 
2 års garanti på alle andre fabrikationsdele. 
Garantien dækker kun, såfremt produkterne er opstillet i henhold til montagevejledningen og korrekt vedligeholdt i 
overensstemmelse med vedligeholdelsesmanualen til de enkelte produkter. 
Garantien dækker ikke slitage, misbrug eller hærværk. 

Service 
Service udføres i henhold til separat aftale. Alle redskaber bør hver 12. måned gennemgås og kontrolleres af en 
uddannet legepladsinspektør. 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
19. april 2013 18:04 
Susanne Palstrøm; jytjor@comxnet.dk; Annette Schrøder; Biba Schwoon; Birthe Y. 
Nielsen; Bo Ragnvald; Galgebakkens Beboerkontor; Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe 
Olsen; Leif Neergaard; Niels Keller; Niels Wilken; Steen Søndergaard 
VS: Galgebakken - Aktivitetsbane - Elverdal 

Vedhæftede filer: Elverdal.html[l].jpg; Ikke-navngivet vedhæftet fil 00016.htm; 10.04.2013 
Galgebakken tilbud - Rev.A .pdf; Ikke-navngivet vedhæftet fil 00019.htm; 
_ Certification_.htm 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Vedhæftet materiale om aktivitetsbaneprojektet til GAB møde 6 på tirsdag. 

Mvh fra Sten· og Biba 

Fra: Biba Schwoon [mailto:bibaschwoon@comxnet.dk] 
Sendt: 19. april 2013 17:10 
Til: Galgebakkens Beboerkontor 
Cc: Nikolaj Egsgaard; Merete Hauge Lak; Birthe Yvonne Nielsen 
Emne: Fwd: Galgebakken - Aktivitetsbane - Elverdal 

Hej Sten. 
Vil du sende videre til GAB, please. Jeg har ikke alle adresserne her på iP AD'en. 
Hilsen -
Biba 

Sendt fra min iPad 

Start på videresendt besked: 

Fra: "Per Mejer Johansen" <per@elverdal.dk> 
Dato: 19. apr. 2013 15.21.26 CEST 
Til: "Biba Schwoon" <bibaschwoon@comxnet.dk> 
Cc: "Niels Bolt" <niels@elverdal.dk> 
Emne: Galgebakken - Aktivitetsbane - Elverdal 

Kære Biba 

Jeg har rettet tegningen og tilbud iht. jeres ønsker om ekstra redskaber. 
Tilbuddet er vedhæftet denne mail. 
Har du/I spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig. 

Med venlig hilsen 

Per Mejer Johansen, arkitekt maa 

19-04-2013 18:0518:05 



C{/~ 
Referat fra ekstraordinært beboermøde om 
legebane/jubilæumsgave 
Mandag den 13. maj 2013 

Mødet var i første omgang indkaldt for at træffe konkret beslutning om den lege
bane, som der på budgetbeboermødet 12. september sidste år var blevet afsat 
500.000 kr. til at realisere i jubilæumsåret 2013. Men efter udsendelse af møde
indkaldelsen udtrykte beboerne i Sten 6 utilfredshed med den foreslåede placering 
af banen. På baggrund af reaktionerne besluttede afdelingsbestyre/sen og arbejds
gruppen at ændre beboermødet fra et beslutningsmøde til et høringsmøde, og den 
8. maj blev der husstandsomdelt en ny dagsorden, hvoraf denne ændring af beboer
mødets status fremgik. 

Ved starten af beboermødet præsenterede formanden for afdelingsbestyrelsen 
Biba Schwoon aftenens gæster: Per Mejer Johansen og Jens Bo Thorsager fra fir
maet Elverdal, som har udarbejdet projektforslaget. Biba præsenterede også beboer
arbejdsgruppen, som bestod af Nikolaj Egsgaard, Merete Hauge Lak, Birthe Y. Nielsen 
(også medlem af afdelingsbestyrelsen) og Biba selv. 

1) Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Jytte Jørgensen til meddirigent. 
2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) Godkendelse af forretningsorden og dagsorden: Den sædvanlige forretningsor
den blev godkendt. Under godkendelse af dagsordenen blev Benny Klausens forslag 
om placering af banen indarbejdet. Benny foreslog også, at der til sidst på dagsor
denen blev medtaget et punkt om en tilkendegivelse ved håndsoprækning (men 
ikke som bindende afstemning med stemmesedler) om de forskellige forslag til 
placering, så udvalget havde nogle vejledende retningslinier for sit videre arbejde. 
Dirigenten bad mødedeltagerne om at markere deres holdning til dette ved hånds
oprækning og konstaterede, at der var flertal for Bennys ønske. Vejledende tilken
degivelse om placering blev tilføjet som pkt. 9c. på dagsordenen. Pkt. 4 - referatet 
fra regnskabsbeboermødet - udgik, da der ikke kunne træffes formelle beslutnin
ger på aftenens møde. 

Fremlæggelse af præmisserne for projektet (pkt. si 
Arbejdsgruppens medlemmer fortalte om projektets præmisser og forløb: Årsregn
skabet for 2012 havde et solidt overskud, så der var økonomi til at gøre noget eks
tra for Galgebakken. I GAB blev forskellige ideer drøftet, og man kom frem til, at en 
legebane på Galgebakken indrettet til beboere i alle aldre ville være en god ide som 
en jubilæumsgave til os selv. Efter godkendelse af forslaget på budgetbeboermødet 
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hlev arbejdsgruppen oprettet, og i november 2012 inviterede g"""~ pen beboerne til 
et visionsmøde, hvor der fremkom mange ideer og emner. På bo!$grund af visions
mødet og indsamling af eksempler fra andre steder og fra forskellige firmaer frem
stillede arbejdsgruppen et katalog og kontaktede to firmaer med erfaringer fra 
interessante projekter. Efter besøg på Galgebakken udarbejdede de to firmaer 
skitseforslag, hvor Elverdals blev valgt som det bedste. Herefter blev forslaget kon
kretiseret i dialog med arbejdsgruppen. Specielt vedrørende placeringen nævnte 
gruppen, at mange muligheder var blevet grundigt vurderet og diskuteret, men det 
havde været meget svært at blive enige i gruppen. 

Præsentation af projektet ved Elverdal (pkt. 6) 

Gæsterne fra Elverdal redegjorde for det fremlagte projektforslag i 2 dele: 
placeringen af banen og udformningen af banen: 

Arbejdsgruppen havde udpeget 4 områder på Galgebakken, hvor en legebane 
kunne placeres. Elverdal foretrak området ved den tidligere gedefold, fordi der her 
ikke ligger noget, som skal flyttes for at give plads til banen, og fordi området ligger 
ved en stor sti ind til Galgebakken og på et skrånende areal, som giver gode arkitek
toniske og landskabsmæssige muligheder for at udforme legebanen som et mar
kant vartegn. Placeringen af banen rundt om den store sten øverst på området og 
med de højeste redskaber længst tilbage er valgt for yderligere at understrege 
dette. 

Ved udformningen af banen og ved valg af redskaber er der tænkt meget på, at 
banen skal kunne bruges af folk i alle aldre. Banen indeholder derfor forskellige 
motoriske udfordringer, balance-øvelser, leg, almindelig motion, hårdere styrke
træning og steder og siddepladser til socialt samvær. Banen har et cirkulært forløb 
uden noget bestemt start og slutpunkt. Redskaberne er lavet af kernetræ fra robi
niestammer, som ved test hos Teknologisk Institut har vist en holdbarhed på 30 år i . 
det kritiske punkt ved jordoverfladen. Vedligeholdelse er ikke nødvendig af hensyn 
til holdbarheden, men stammerne kan males med træbeskyttelse, hvis man ønsker 
at bibeholde farven, og sprækker, som med tiden opstår, bør fuges, hvor de udgør 
en risiko for fingerfælder. Hvor det er nødvendigt lægges faldunderlag i form af 
ringmåtter af gummi, som der vokser græs op imellem. 

Det fremlagte forslag til legebanen - uden 
stillingtagen til placering (pkt. 9al 

Beboermødets modtagelse af Elverdals forslag til udformningen af banen og valg af 
redskaber og materialer var positiv. De kritiske bemærkninger og diskussionen 
havde udgangspunkt i den foreslåede placering 0f. nf.). 
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Forslag til , _iernative placeringer af legebanen (pkt. 1 og si 

a) Forslag om at rykke banen minimum 10 meter væk fra den store sten 
Gert Nielsen havde formuleret et ændringsforslag om, at: "Trampoliner og 
redskaber flyttes til en placering vest for stenen i en afstand af min. 10 meter." 
(citeret fra den ændrede dagsorden til beboermødet). Gert kunne ikke selv være til 
stede på beboermødet, men Biba fremlagde hans forslag. Begrundelsen for forsla
get er, at den store sten er et så særpræget og markant vartegn for Galgebakken, 
at den fortsat bør ligge frit synlig på området. 

b) Forslag om at flytte banen hen til foden af kælkebakken 
Beboerne i Sten 6 havde lavet et ændringsforslag om at: "Legebanen placeres ved 
foden af kælkebakken. Den kan f.eks. starte, hvor Sankt Hans teltet plejer at stå, og 
så slynge sig bag om kælkebakken og ned langs stien med Herstedvestervej. Her vil 
støj fra legebanen genere mindst muligt, og børn og andre kælkeglade mennesker 
kan stadig nyde vintervejret i fuld fart ned af bakken." Forslaget var blevet hus
standsomdelt sammen med en uddybet begrundelse, hvori beboerne i Sten 6 
gjorde opmærksom på, at strædet i forvejen er hårdt belastet af naboskabet til 
klubben og medfølgende gener fra støjende unge sent på aftenen og om natten, og 
at en placering af legebanen rundt om den store sten, vil give strædet endnu større 
problemer med støj fra unge i aften- og nattetimerne. 

c} Forslag om at placere banen på skråningen ned til Hyldespjældet 
Benny Klausen havde skrevet et ændringsforslag, som også var husstandsomdelt op 
til beboermødet: "Legebanen placeres i forbindelse med Galgebakkens og 
Hyldespjældets nye tårn." I begrundelsen for forslaget nævnte Benny, at der ikke er 
grund til at haste beslutningen om en bane igennem og ved at placere banen i 
forbindelse med det kommende tårn, bliver området omkring tårnet gjort sjovt og 
indbydende, og vi får et sted, som lægger op til fællesskab mellem de to nabo
bebyggelser. 

Debat om placeringsmuligheder (pkt. 9bl 

Debatten tog udgangspunkt i de fire skriftligt formulerede forslag, men undervejs 
fremkom yderligere ideer til placering, som indebærer en anderledes bane
udformning, ligesom Sten 6' nuværende problemer med naboskabet til klubben og 
tidshorisonten for baneprojektet også blev inddraget i diskussionen: 

Gener i området fra klubben og fra unge: Beboere fra Sten 6 uddybede bl.a. at de 
nuværende støjgener er meget voldsomme, og at henvendelser fra beboere til 
kommunen ikke har haft nogen effekt. Hertil bemærkede Biba, at GAB flere gange 
har haft naboskabsproblemer oppe på møder med klubben, men GAB er ikke tidli
gere blevet orienteret om problemernes omfang og karakter for beboerne i Sten 6. 
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Friholdelse af området ved den store sten - og Grønningen som ·,ed: Flere 
mødedeltagere støttede Gert Nielsens forslag om at friholde den store sten. Nogle 
mente yderligere, at man burde bibeholde hele Grønningen som et åbent område, 
og altså ikke kun rykke legebaneprojektet et andet sted hen på Grønningen, men 
finde en helt andet sted på Galgebakken til banen. 

Galgebakkens del af skrænten ned til Hyldespjældet: Undervejs i debatten præci
serede Benny sit ændringsforslag til, at det drejede sig om at placere banen på 
Galgebakkens del af skrænten ned til Hyldespjældet, dvs. 12 meter ned i fht. auto
værnet og mellem elefanttrappen og skolestien. 

En bane indarbejdet i Galgebakkens hovedforløb og brug af eksisterende elementer: 
Anders Staunsager Larsen skitserede en ide om, at banen delvist kan etableres ved at 
gøre brug af og ved at tilpasse eksisterende elementer, så baneaktiviteterne kommer 
til at indgå i hovedforløbet ned igennem Galgebakken. F.eks. med start ved boldbane
buret, over torvet og den store legeplads, hvor de eksisterende betonmure kunne 
indrettes til parkourlignende aktiviteter, inddrage bruser og soppebassin bag auto
værkstedet, og videre ned til området rundt om transformerstationen i Sønder. Anders 
nævnte, at han havde prøvet at fremføre denne vision i arbejdsgruppen, men han 
havde ikke følt, at han kunne trænge igennem og var derfor trådt ud af gruppen. 

Tidshorisont: Flere mødedeltagere gav udtryk for, at banen ikke nødvendigvis 
skulle laves i 2013. Hvis der var brug for længere tid for at opnå et godt resultat, 
burde det betragtes som en formalitet at overføre beløbet til senere år. Hertil 
gjorde arbejdsgruppen opmærksom på, at beboermøde-beslutningen i september 
2012, som definerede mandatet, klart indebar at banen skulle realiseres i budget-
året 2013. Et evt. forslag om at overføre beløbet til senere år, skal bringes op på 
budgetbeboermødet til september. 

Opfordring til at flere går ind i arbejdsgruppen: Arbejdsgruppens medlemmer 
insisterede ikke på den foreslåede placering rundt om den store sten. Det vigtige 
var, at alle blev glade for en ny legebane på Galgebakken. De opfordrede til, at flere 
beboere gik ind i arbejdsgruppen og satte sit præg på det videre arbejde. Det gjaldt 
især, hvis man havde ideer, som var mere omfattende end blot at finde en bedre 
placering til det udarbejdede projekt. 

Vejledende tilkendegivelse om placering (pkt. 9c) 

Hen imod slutningen af debatten gav Søren Vinzent og andre beboere udtryk for, at 
der i løbet af aftenen var kommet så mange synspunkter og forskellige ideer frem, 
at det ikke var meningsfyldt med en tilkendegivelse om de skriftligt formulerede 
forslag, som forelå op til mødet. Benny og andre beboere mente derimod, at en 
tilkendegivelse for/imod forslagene ville være nyttig som vejledning for gruppens 
videre arbejde. 
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Dirigenten støtter'~p om det synspunkt, at valgmulighederne var for mange og 
for uafklarede til t. .. systematisk tilkendegivelse, og hun formulerede derfor et 
tema, som kun indebar en afklaring af holdningen til placeringen af banen rundt 
om den store sten: "Den foreslåede placering er ikke accepteret. Der arbejdes 
videre i udvalget ud fra debatten. Andre opfordres til at gå med i udvalget." 

Håndsoprækningen viste, at der var en overvejende stemning for denne 
tilkendegivelse. 

Dirigent 
Anita Sørensen 

Formand for afdelingsbestyre/sen 
Biba Schwoon 

Vagtordning 

20. Juni 2013 

Referent 
Sten Hansen 

Udenfor 8O-VESTs åbningstid kan VA's vagtordning kontaktes på 

nedenstående telefonnummer. 

Men husk kun henvendelser vedrørende følgende forhold vil blive 

behandlet af vagten: 
• Svigt i varmeforsyningen i større omfang 

• Svigt i vandforsyningen i større omfang 

• Svigt i Tv-forsyningen i større omfang 
• Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for 

uundgåelige 
• Opsamling i kloakker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader 

må anses for uundgåelige 

Vagtnummeret er: 
70 215134 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN, ØSTER 1-2 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
Tirsdag den 19. marts 2013 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg afreferent. 3) Valg af stemmeudvalg. 4) Referatet fra 
beboermøde om helhedsplan 6. dec. 2012 (bragt i GB Posten m. 372, februar 2013). 
5) Godkendelse af fo1Tetningsorden og dagsorden. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2012 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2012 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2012 

9) Behandling af indkomne forslag 

10) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
a) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
b) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 

12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 

13) V As kommende generalforsamling den 22. maj 2013 

14) Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på beboermødet, 
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde: 

senest tirsdag den 5. marts 2013, kl. 12°0 

(gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk - og elles på GAB kontorets adresse: Øster 1-2) 

Materialet til beboermødet husstandsomdeles tirsdag den 12. marts. OBS vedr. regnskabet: For at 
spare på papilmængderne bliver regnskabet husstandsomdelt i en koncentreret og let overskuelig 
version, som kun indeholder de overordnede regnskabstal. Det komplette årsregnskab med alle 
detailoplysninger kan ses på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk og fås på 
Afdelingsbestyrelsens kontor, Øster 1-2 og på Ejendomskontoret, Øster 1-6. 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler. 
Husk de1for legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses 
myndige husstandsmed/emmer. 

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d. 19. februar) 



RSREGN 
Bo.ligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/ BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 8818 08 80 
Telefax: 88 18 08 81 
E-postadresse: 
bo-vest@bo-vest.dk 
CVR-nr. (SE-nr.): 
29 96 63 89 

50 

50 
165 

B 
Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

Afdeling 
LBFnr.: 900 

Galgebakken 
Galgebakken Torv m.fl. 

2620 Albertslund 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

Albertslund 
Kommune 
Nordmarks Alle 1 
2620 Albertslund 

Telefon: 
Telefax: 

43 68 68 68 
43 68 69 28 

E-postadresse: 
albertslund@albertslund.dk 

Gennemsnitlig leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: 941 

Lejeforhøjelse i årets løb: Ja 
Dato for forhøjelse: 01-01-2012 
Forhøjelse i %: 2 
Forhøjelse pr. m2

: 18 
Årsbasis kr: 1.118.992 

Øvrige variable udg. 
m.v. 
5% 

100 kr. bruges således: 

Renholdelse 
10% 

Nettokapitaludgifter 
20% 

---Administration 
5% 

Ovenstående regnskab er et sammentræk af afdelingens årsregnskab for 2012. 
Det specificerede årsregnskab inkl. noter, som er udsendt til afdelingsbestyrelsen, kan afhentes på 
ejendomskontoret. 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2012 - 31.12.2012 

AFDELING: 59 

Konto 
INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201. Boligafgifter og lejer 
202. Renter 

2.-5. Drift af fællesfaciliteter 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 

208.9 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I Al T 

209. INDTÆGTER I Al T 

220. INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I Al T 

BALANCE PR. 31.12.2012 

AKTIVER 

304.9 
309.9 

310. 

401. 
402. 
405. 
406. 
407. 

417. 
426. 

430. 

Anlægsaktiver 
Omsætningsaktiver 

AKTIVER I ALT 

PASSIVER 

Henlæggelser {afdelingens O[!S[!aring} 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyels1 
Istandsættelse ved fraflytning m.v. 
Tab ved lejeledighed og fraflytning m.v. 
Andre henlæggelser 
Opsamlet resultat 

Henlæggelser i alt 
Langfristet gæld 
Kortfristet gæld 

PASSIVER I ALT 

2012 

57.342.204 
965.373 
833.958 

59.141.535 

480.658 

59.622.193 

59.622.193 

2012 

533.848.281 
38.645.510 

572.493. 791 

23.984.760 
1.217.346 
1.117.721 
1.472.549 
4.372.353 

32.164.729 
528.866.869 

11.462.193 

572.493.791 

Kr. pr. 
m2 

943 
16 
14 

973 

8 

980 

980 

Budget 
2012 

(1.000 kr.) 

57.304 
267 
830 

58.401 

0 

58.401 

58.401 

2011 
(1.000 kr.) 

533.074 
38.247 

571.321 

20.993 
1.066 

886 
1.474 
2.451 

26.870 
532.720 

11.731 

571.321 

Budget 
2013 

(1.000 kr.) 

56.513 
427 

1.849 

58.789 

0 

58.789 

58.789 

Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor jf. bekendtgørelse om drift af 
almene boliger m.v. af 15. december 2009. 

Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Der er ydet midlertidige driftsstøttelån til afdelingen med en samlet saldo på kr. 9.300.000 pr. 31. december 
2012. 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. 
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ÅRSREGNSKAB 01 _01 _2012 - 31 m 12§2012 

Boligorganisation: 

Afdeling 59 

Boligorganisationsnr. 
LBFnr.: 

Vridsløselille 
Andelsboligforening 
V/ BO-VEST 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 
88 18 08 80 
Telefax: 
88 18 08 81 
E-postadresse: 
bo-vest@bo-vest.dk 
CVR-nr. (Se-nr): 
29 96 63 89 

Lejligheder 

(inkl. lette kollektivboliger, 

ungdoms- og ældreboliger) 

Enkeltværelser 

Erhvervslejemål 

Institutioner 

Egen anvendelse D-huse 

I alt 

Version 2, 15.02.2013 

50 Vridsløselille Andelsboligforening 

Galgebakken 

50 Afdeling 
165 LBFnr.: 

Galgebakken 
Galgebal<ken Torv m.fl. 

2620 Albertslund 

Antal Bruttoetage-

rum areal i alt (m2
) 

3.679 

2 7.137 

3 4.344 

4 13.515 

5 31.807 

6 

7 

326 

900 

Antal 

lejemål 

121 

122 

52 

150 

246 

2 

Tilsynsførende 
kommunenr.: 165 

Albertslund Kommune 
Nordmarks Alle 1 
2620 Albertslund 

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

a lejemåls

enhed 

1 

1 pr. påbeg. 60 m2 

1 pr. påbeg. 60 m2 

Antal leje

målsenheder 

121 

122 

52 

150 

246 

0 

0 

0 

6 

0 

0,0 

697,0 



Vridsløselille Andelsboligforening 

Boligorganisationsnr. 50 

Afdeling 59 

ÅRSREGNSKAB 01.01.2012 - 31.12.2012 

Administrationens påtegning 

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

Afdelingen har en leasingaftale hos Nordania leasing vedrørende kopimaskine. Forpligtelsen udgør pr. 
31.12.2011 kr. 1.400.000. Der verserer pt. sag ved advokat for denne forpligtelse. Retssag er berammet 
til februar 2013. 

Pia Keis 
Økonomimedarbejder 



Vridsløselille Andelsboligforening 

Afdeling 59 

Konklusion 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i alle 
væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik for almene 
boligorganisationer, jf. bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. af 15. december 2009. 

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der 
understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med 
meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. 

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen 
Boligorganisationen har i overensstemmelse med regnskabsskik for almene boligorganisationer 
som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af 
bestyrelsen godkendte resultatbudget for 2012 og 2013. Resultatbudgettet har, som det også 
fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. 

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet 

Der er jf. note 19 ydet cjriftsstabslån til afdelingen med samlet saldo på kr. 9.300.000 pr. 31/12 
2012. 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. 

/ 

I 

~~ 
Louise Bjerggaard Thomsen 
Statsautoriseret revisor 

-5-



RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2012 - 31.12.2012 

AFDELING 59 
Resultat- * * 

opgørelse Budget Budget 
2012 2012 2013 

Konto Note (1.000 l<r.) (1.000 l<r.) 

UDGIFTER 

ORDINÆR DRIFT 

105.9 1 Nettokapitaludgifter 11.483.054 11.513 11.716 

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: 

106 Ejendomsskatter 5.489.788 5.490 5.875 
107 Vandafgift 3.263.565 3.635 3.554 
109 2 Renovation 1.400.000 1.485 1.495 
110 3 Forsikringer 1.167.935 1.188 1.240 

111 Afdelingens energiforbrug: 
1. El og varme til fællesarealer 286.070 353 314 
3. Vand-og varmeregnskaber 243.651 529.721 230 237 

112 Bidrag til boligorganisationen: 
4 1. Administrationsbidrag 2.614.936 2.619 2.771 

2. Dispositionsfondsbidrag 157.311 158 162 
2. Arbejdskapitalbidrag 0 2.772.247 0 108 

113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 14.623.256 15.157 15.756 

VARIABLE UDGIFTER: 

114 5 Renholdelse 5.500.405 5.801 6.309 
115 6 Almindelig vedligeholdelse 2.439.767 2.354 2.485 
116 6 Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse: 

1. Afholdte udgifter 7.838.339 10.569 11.537 
2. Heraf dækket af tidligere 

henlæggelser (konto 401) -7.838.339 0 -10.569 -11.537 

117 Istandsættelse ved fraflytning: 
(A-ordning): 
1. Afholdte udgifter 648.617 800 800 

henlæggelser (konto 402) -648.617 0 .-800 -800 

118 7 Særlige aktiviteter: 
1. Drift af fællesvaskeri 619.613 651 630 
2. Andel af fællesfaciliteters drift 424.790 385 0 
3. Drift af møde- og selskabslokale 555.899 1.600.302 579 482 

119 8 Diverse udgifter 1.397.970 1.388 1.844 

119.9 Variable udgifter i alt 10.938.444 11.157 11.749 
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2012 - 31.12.2012 

AFDELING 59 

Resultat- * * 
opgørelse Budget Budget 

2012 2012 2013 
Konto Note (1.000 kr.) (1.000 kr.) 

INDTÆGTER 

ORDINÆR DRIFT 

201 Boligafgifter og leje: 
1. Beboelse 52.853.957 52.792 52.103 

Forbedr.-leje, køkkener 2.985 0 3 
Trinetteleje 186.560 173 188 

2. Leje, enkeltværelser 4.166.504 4.215 4.095 
3. Erhverv 107.226 99 99 

Forbedringleje 24.972 57.342.204 25 25 
202 Renter: 

i boligorganisationen 941.991 252 419 
14 1. Øvrige renteindtægter 9.482 951.473 15 8 

203 Andre ordinære indtægter: 
7 2. Drift af fællesvaskeri 539.635 565 540 
7 3. Drift udlån 60.944 40 38 

Pasning grønne områder 43.190 35 36 
7 4. Drift af 

Galgebakkens Pub 204.089 847.858 190 185 

29 6. Overført fra opsamlet resultat 0 0 1.050 

203.9 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 59.141.535 58.401 58.789 

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 

206 15 Korrektion vedr. tidligere år 480.658 0 0 

208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 480.658 0 0 

209 INDTÆGTER I ALT 59.622.193 58.401 58.789 

* Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter. 
Budgetter er ikke omfattet af revision. 
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. BALANCE PR 31.12.2012 

AFDELING 59 

Regnskab Regnskab 
2012 2011 

Konto Note (1.000 kr.) 

PASSIVER 

HENLÆGGELSER 

401 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 23.984.760 20.993 
402 26 Fælleskonto (A-ordning) 1.217.346 1.066 
405 27 Tab ved lejeledighed og fraflytning 1.117.721 886 
406 28 ~ndre henlæggelser { b. \il.M ~ 1.472.549 1.474 -~~···· HENLÆGGELSER I ALT 

07 29 Opsamlet resultat 

407.9 HENLÆGGELSER-UNDERSKUD 32.164.729 26.870 

LANGFRISTET GÆLD 

FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM 

408 Oprindelig prioritetsgæld: 
1. Realkredit Danmark 19.146.434 28.171 
4. Landsbyggefonden 2.280.000 2.280 

21.426.434 

409 Beboerindskud 4.933.142 4.933 
411 Afskrivningskonto for ejendommen 351.379.480 342.355 

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.056 377.739 

413 Andre lån: 
30 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.603.486 12.306 
31 2. Bygningsrenovering 126.836.779 138.440.265 130.505 

414 Andre beboerindskud: 
2. Forhøjet indsl<ud ved 

genudlejning 3.038.588 2.525 
5. Deposita 348.959 3.387.547 344 

415 Driftsstøttelån: 
1. Driftstabslån 9.300.000 9.300 

417 LANGFRISTET GÆLD I ALT 528.866.868 532.720 

KORTFRISTET GÆLD 

419 32 Uafsluttede forbrugsregnskaber 8.095.396 7.646 
421 33 Skyldige omkostninger 2.820.805 3.310 
422 Mellemregning med fraflyttere 141.508 162 
423 Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme 165.060 470 
425 34 Anden kortfristet gæld 239.425 142 

426 KORTFRISTET GÆLD I ALT 11.462.194 11.731 

430 PASSIVER I ALT 572.493.791 571.321 
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AFDELING 59 

115 6 Almindelig vedligeholdelse 

116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

120 6 Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 

BELØB i 1.000 KR. 

Regnskab Budget Budget 

2012 2012 2013 

BYGNINGSDELSGRUPPE oprindeligt *) 

115.2 Primære 212.570 221 185 

116.2 bygningsdele 1.059.349 1.295 1.790 

115.3 Kompletterende 250.853 237 222 

116.3 bygningsdele 618.933 829 829 

115.4 Overflade- 281.703 185 185 

116.4 beklædninger 1.908.684 2.449 2.152 

115.5 WS- 715.703 446 506 

116.5 anlæg 1.721.269 2.740 2.100 

115.6 El- 355.555 358 365 

116.6 anlæg 57.386 80 80 

115.7 Inventar og 425.415 615 500 

116.7 udstyr 1.334.476 1.921 639 

115.8 Øvrige dele 197.968 292 262 

116.8 og anlæg 1.138.242 1.255 3.722 

115 Alm. vedligeholdelse i alt 2.439.767 2.354 2.225 

116 Plan!. vedligeholdelse i alt 7.838.339 10.569 11.312 

120 Budgetteret henlæggelse 10.830.000 10.830 9.600 

LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEH. OG FORNYELSER 

Afgang/tilgang, netto 2.991.661 261 -1.712 

401 Henlæggelser, Primo 20.993.099 20.993 23.985 

401 Henlæggelser, Ultimo 23.984.760 21.254 22.273 

*) Da der lovgivningsmæssigt er ændret på hele konto 115 og 116 gruppen, er det allerede vedtagne 
2013 budget blevet omfordelt til ny kontoplan. På næste side vises 2013 budgettet både som det blev 
vedtaget og som det ser ud efter den nye kontoplan. 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2012 2012 2013 

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

118/203 7 Særlige aktiviteter 
118.1 Drift af fællesvaskeri 

Vedligeholdelse af maskiner 62.805 30 0 
Rengøring af vaskeri - ekstern 104.275 120 125 
Vandforbrug i vaskeri 77.000 90 90 
Elforbrug i vaskeri 221.194 210 230 
Varmeforbrug i vaskeri 14.197 12 15 
Vaskemidler - andre forbrugsmidler 69.303 150 100 
Gebyrer 48.444 3 40 
Modem/telefon/gebyrer 3.172 18 12 
Andet 1.069 3 3 
Hærværk vaskerier 18.154 15 15 

Udgifter fællesvaskeri i alt 619.613 651 630 

203.2 Indtægter fællesvaskeri 539.635 565 540 

Drift af fællesvaskeri i alt 79.978 86 90 

118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 

Drift vedr. Trinetter indkøb 151.715 225 0 
Drift vedr. Trinetter op- og nedtagning 233.232 110 0 
Drift vedr. Trinetter reperationsudgifter 39.843 50 0 

Udgifter fællesfaciliteter i alt 424.790 385 0 

203.3 Indtægter vedr. fællesfaciliteter 186.560 173 179 

{ Andel af fællesfaciliteters drift i alt 
I 

238.230 212 -179 

118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 

Vedligeholdelse 2.400 0 0 
Rengøring beboerlokaler, løn 103.400 100 100 
Rengøring af møde og selskabslokaler 0 5 5 
Husleje 222.582 290 226 
Vandforbrug 8.433 14 11 
Varmeforbrug 18.730 45 45 
Inventar og service 187.085 100 70 
Kontorartikler, telefon, licens m.v. 13.269 25 25 

Udgifter møde- og selskabslokaler i alt 555.899 579 482 

203.4 Indtægter drift af møde- og selskabslokaler 48.250 55 50 

Drift af møde- og selskabslokaler i alt 507.649 524 432 

Særlige aktiviteter i alt 825.857 822 343 
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NOTER 

AFDELING 59 
Resultat-

opgørelse Budget Budget 
2012 2012 2013 

Konto Note (1.000 kr.) (1.000 l<r.) 

127 11 Ydelser på reall<reditlån til bygningsskader 

Afdrag (konto 303.2) 6.290.502 6.191 6.303 
Renter m.v. 3.409.239 3.523 3.388 
Offentlige tilskud -1.692.866 -1.426 -1.722 
Administrationsbidrag 355.113 0 339 

Nettoydelse på lån til bygningsskader 8.361.988 8.289 8.308 

134 12 Korrektion vedr. tidligere år 

Korrektion vedr. diverse udlæg 21.052 1 225 
Korrektion forbrugsregnskaber 4.668 0 0 
Korrektion el 5.039 0 0 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 30.759 1 225 

202 13 Renter 

202.1 14 

206 15 

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

VAs kapitalforvaltning er isoleret set blevet forrentet med henholdsvis ca. 3.82% og 2,99 
på depoterne, hvilket er opnået til dels på kursgevinster ved de løbende rente ændringer 
i markedet. Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på 
baggrund af afdelingernes mellemværende med organisationen igennem året. 

Øvrige renteindtægter 

Renter, fraflyttere - friv.forllig 9.482 15 8 

Øvrige renteindtægter i alt 9.482 15 8 

Korrektion vedr. tidligere år 

Korrektion, periodiseringer 347.343 0 0 
Korrektion AK pasning grønne arealer 2009-2011 15.242 0 0 
Tidligere afskrevne fraflyttere 24.650 0 0 
Regulering leje 2008-201 O (konto 406) 1.494 0 0 
Regulering rekvisitioner 91.929 0 0 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 480.658 0 0 
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AFDELING 59 

4. Helhedsplan 

Afholdte udgifter primo 
Tilgang i året 

Anskaffelsessum 

Værdi ultimo 

NOTER 

Regnskab 

2012 

2.273.863 
2.937.425 

5.211.288 

5.211.288 

Regnskab 

2011 
(1.000 kr.) 

1.402 
872 

2.274 

2.274 

Undetiinansieringen udgør pr. 31/12 2012 l<r. 5.211.288, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt 
byggeregnskab. 

5. Nyt beboerhus 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 

Afdrag og afskrivninger primo 
Afskrivning i året 

Samlet afdrag og afskrivninger 

Værdi ultimo 

6. Renovering Bolignet - ComX 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 
Afskrivning i året 

Samlet afdrag og afskrivninger 

Værdi ultimo 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

890.693 

890.693 
89.000 

89.000 

801.693 

638 

638 

559 
79 

638 

0 

891 

891 
0 

0 

891 

Underfinansieringen udgør pr. 31 /12 2012 kr. 801.693 , hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt. 

Forbedringsarbejder i alt 

303.2 18 Bygningsrenovering m.v. 

1. Tagrenovering 1980 

Afholdte udgifter primo 

Anskaffelsessum 

Afdrag og afskrivninger primo 
Afdrag i året 

Samlet afdrag og afskrivninger 

Værdi ultimo 

-19-

17.652.678 15.529 

22.419.374 22.419 

22.419.374 22.419 

5.639.448 3.660 
2.031.957 1.979 

7.671.405 5.639 

14.747.969 16.780 



AFDELING 59 

5. Skimmelsanering 
Tilgang i året 

Anskaffelsessum 

Værdi ultimo 

NOTER 

Regnskab 

2012 

2.319.767 

2.319.767 

2.319.767 

Regnskab 

2011 
(1.000 kr.) 

0 

0 

0 

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2012 kr. 2.319.767, hvilket midlertidigt er finansieret af 
afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes når der foreligger godkendt 
byggeregnskab. 

Bygningsrenovering i alt 129.156.547 

304.1 19 Driftstabslån 

Landsbyggefonden 9.300.000 

Driftstabslån i alt 9.300.000 

305.1 20 Tilgodehavende leje inkl.varme 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 324.042 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 324.042 

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

305.4 21 Tilgodehavende fraflyttede boligtagere 

305.5 22 

305.6 23 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner 2.052.733 

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt 2.052.733 

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

Afsluttede forbrugsregnskaber 

Varmedebitorer 55.078 

Afsluttede forbrugsregnskaber i alt 55.078 

Andre debitorer 
Forsikringssager 0 
Diverse periodiseringer el m.m. 245.050 
Afsat forlig leasing kopimaskinen 21 
An re rer 9.380 

Andre debitorer i alt 466.907 
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130.505 

9.300 

9.300 
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412 

97.213 

1.741 

1.741 

765.375 

4 

4 

1 
1.036 

0 
9 
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NOTER 

AFDELING 59 

407 29 Opsamlet resultat 

Saldo primo 
Årets overskud (konto 140) 

Opsamlet resultat i alt 

V/ overskud: 

Regnskab 

2012 

2.450.700 
1.921.653 

C:4·Hlfl]) 
0:::::: 

Regnskab 

2011 
(1.000 kr.) 

2.451 
0 

2.451 

I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2009, skal overskud 
anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansierede sager på konto 
126/303). Hvis der i afdelingen ikke er underfinansierering, overføres overskuddet til 
resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt 
(konto 203) delt over højest tre år. 
For VA-afdelinger gælder, at beløbet kan vælges indarbejdet valgfrit over 1-2 eller 3-årig 
periode i de kommende budgetter. 

413.1 30 Forbedringsarbejder 

Lån vedr. RO Affaldsøer 
Lån vedr. RO 21 / IT-projekt 

Forbedringsarbejder i alt 

413.2 31 Bygningsrenovering 
Lån vedr. Tagrenovering 1980 - RO, rentetilpasning 
Lån vedr. Tagrenovering 1980, Landsbyggefonden 
Lån vedr. Tagrenovering 1997, etape 1 - RO 
Lån vedr. Tagrenovering 1997, etape 2 - RO 
Lån vedr. Varmerenovering 1998, RO 
Lån vedr. Varmerenovering 1998, RO 

Bygningsrenovering i alt 

419 32 Uafsluttede forbrugsregnskaber 

Varmeregnskab 

Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 

421 33 Skyldige omkostninger 

Kreditorer 
Afsatte rekvisitioner 
Skyldig varme, el og vand 
Skyldig EMO-honorar 
Feriepengeforpligtelse 
Kreditorer v. årsafslutning, byggesager 

Skyldige omkostninger i alt 

-23-

2.541.348 
9.062.138 

11.603.486 

8.663.984 
6.083.985 

55.418.152 
40.308.200 
15.644.495 

717.963 

126.836.779 

8.095.396 

8.095.396 

1.092.624 
406.727 
247.422 
217.235 
739.260 
117.537 

2.820.805 

2.677 
9.630 

12.306 

10.696 
6.084 

56.210 
40.901 
15.875 

739 

130.505 

7.646 

7.646 

1.298 
391 
546 
217 
774 

84 

3.310 



BOLIGORGANISATION: 

AFDELING 59 

GENERELT 

50 

Kommentarer til regnskab 
for perioden 01.01.2012 - 31.12.2012 

Afdeling 59 - Galgebakken 

Regnskabet udviser et overskud i året på kr. 1.921.700. 

Overskuddet anvendes til følgende: 
- Overføres til opsamlet resultat (l<anto 407). 

Regnskabskommentarer 2012 

Nedenstående konti bidrager til forbedring af resultatet i forhold til budgettet for 2012. 
- Besparelse på vandafgifter på kr. 371.100 (konto 107) 
- Besparelse på renovation på kr. 85.000 (konto 109) 
- Besparelse på el og varme til fællesarealer på kr. 66.600 (konto 111.1) 
- Besparelse på renholdelse på kr. 300.200 (konto 114) 
- Besparelse på drift af fællesvaskeri på kr. 30.900 (konto 118.1) 
- Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 23.200 (konto 118.3) 
- Besparelse på afskrivning vedr. lån til forbedringsarbejder på kr. 22.200 (konto 126) 
- Flere indtægter vedrørende renten på kr. 684.100 (konto 202) 
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 480.600 (konto 204-207) 

Nedenstående konti bidrager til forværring af resultatet i forhold til budgettet for 2012. 
- Merudgift på målerpasning m.v. på kr. 13.700 (konto 111.2) 
- Merudgift på almindelig vedligeholdelse på kr. 85.800 (konto 115) 
- Merudgift på fællesfaciliteters drift på kr. 39.800 (konto 118.2) 
- Merudgift på ydelser vedr. lån til bygningsskader på kr. 73.500 (konto 127) 

- Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på kr. 2. 730. 700 (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. 11.483.054, hvilket er 
en besparelse på kr. 29.796 i forhold til budgettet. 
Skyldes en lille divergens i ydelsen end forudset ved budgetlægningen. 

- 1 -



BOLIGORGANISATION: 50 

AFDELING 59 Regnskabskommentarer 2012 

Konto 115.2 - Primære bygningsdele 
Afdelingens udgifter til primære bygningsdele udgør kr. 212.570, hvilket er en besparelse på kr. 8.430 i 
forhold til budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere l<emmentarer. 

Konto 115.3 - Kompletterende bygningsdele 
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 250.853, hvilket er en merudgift på kr. 13.853 
i forhold til budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere l<emmentarer. 

Konto 115.4 - Overtladebehandling 
Afdelingens udgifter til oveliladebehandling udgør kr. 281 .703, hvilket er en merudgift på kr. 96.703 i forhold 
til budgettet. 
Flere og større reparationer på badeværelsesgulve, har medført en merudgift på denne konto. 

Konto 115.5 -WS-anlæg 
Afdelingens udgifter til WS-anlæg udgør kr. 715.703, hvilket er en merudgift på kr. 269.703 i forhold til 
budgettet. 
Nedbrud i varmecentralerne i Bl. Torv og Vester, samt flere mindre utætheder på vandrør i krybekældrene hal 

Konto 115.6 - El-anlæg 
Afdelingens udgifter til el-anlæg udgør kr. 355.555, hvilket er en besparelse på kr. 2.445 i forhold til 
budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

Konto 115.7 - Inventar og udstyr 
Afdelingens udgifter til inventar og udstyr udgør kr. 425.415, hvilket er en besparelse på kr. 189.585 i forhold 
til budgettet. 
Færre reparationer på køl/frys og komfur end forventet. 

Konto 115.8 - Øvrige bygningsdele 
Afdelingens udgifter til øvrige bygningsdele udgør kr. 197.968, hvilket er en besparelse på kr. 94.032 i 
forhold til budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

Konto 116.2 - Primære bygningsdele 
Afdelingens udgifter til primære bygningsdele udgør kr. 1.059.349, hvilket er en besparelse på kr. 235.651 i 
forhold til budgettet. 
I forbindelse med godkendelsen af Helhedsplanen, er de skimmelsager der kan henføres til byggeskader 
overtørt til en byggekonto og er delior ikke påført dette års regnskab - Beløbet for 2012 er 2.299.717 kr. 

Konto 116.3 - Kompletterende bygningsdele 
Afdelingens udgifter til kompletterende bygningsdele udgør kr. 618.933, hvilket er en besparelse på kr. 
210.067 i forhold til budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

- 3 -



BOLIGORGANISATION: 50 

AFDELING 59 Regnskabskommentarer 2012 

Konto 119.1 - Sekretær 
Afdelingens udgifter til sekretær udgør kr. 272.565, hvilket er en merudgift på kr. 11.125 i forhold til 
budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

Konto 119.1 - Aktivitetsansatte 
Afdelingens udgifter til aktivitetsansatte udgør kr. 487.141, hvilket er en merudgift på kr. 34.981 i forhold til 
budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

Konto 119.2 - Øvrige fællesaktiviteter 
Afdelingens udgifter til øvrige fællesaktiviteter udgør kr. 7.213, hvilket er en besparelse på kr. 11.787 i 
forhold til budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

Konto 119.3 - Rådighedsbeløb - afd.best. 
Afdelingens udgifter til rådighedsbeløb - afd.best. udgør kr. 16.356, hvilket er en besparelse på kr. 8.644 i 
forhold til budgettet. 
Færrer udgifter end forventet. 

Konto 119.3 - Kurser og konferencer 
Afdelingens udgifter til kurser og konferencer udgør kr. 3.935, hvilket er en besparelse på kr. 6.065 i forhold 
til budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 

Konto 119.3 - Mødeudgifter 
Afdelingens udgifter til mødeudgifter m.v. udgør kr. 15.346, hvilket er en besparelse på kr. 4.654 i forhold til 
budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere l<0mmentarer. 

Konto 119.3 - Afdelingsbestyrelse 
Afdelingens udgifter til afdelingsbestyrelse udgør kr. 9.146, hvilket er en merudgift på kr. 5.146 i forhold til 
budgettet. 
Højere udgifter til IT m.m. end forventet. 

Konto 119.4 - Afdelings-/beboerfester 
Afdelingens udgifter til afdelings-/beboerfester udgør kr. 82.593, hvilket er en merudgift på kr. 7.593 i forhold 
til budgettet. 
Størrer udgifter til opvasker i forbindelse med beboerarrangementer m.m. 

Konto 119.4 - Afdelingsmøder 
Afdelingens udgifter til afdelingsmøder udgør kr. 2.002, hvilket er en besparelse på kr. 12.998 i forhold til 
budgettet. 
Kontoen er gennemgået ingen yderligere kommentarer. 
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AFDELING 59 Regnskabskommentarer 2012 

Konto 126 - Afskrivninger på lån af egne midler til forbedringsarbejder 
De samlede afskrivninger på lån til forbedringsarbejder udgør kr. 22.000, hvilket er en besparelse på kr. 
22.118 i forhold til budgettet. 
Skyldes færdigafskrivning i regnskab 2011 af beboerhuset. 

Konto 127 -Ydelser på lån til byggeskader 
De samlede ydelser på lån til byggeskader udgør kr. 8.361.988, hvilket er en merudgift på kr. 73.477 i 
forhold til budgettet. 
Ydelser til lån vedrørende tagsag og varmeanlæg. En del af lånene er indeksreguleret, derfor kan ydelsen 
varierer en smule i forhold til budgetteret. 

Konto 130 -Tab ved fraflytning 
Der er i årets løb afskrevet kr. 118.540, pga. tab på fraflyttede lejere. Til at imødegå disse tab er der primo 
på konto 405 opsparet kr. 886.261. I år er der henlagt kr. 350.000. Afdelingen har udestående hos fraflyttede 
lejere på kr. 2.052.733 (heraf er kr. 25.782 til inkasso) som kan give tab. Til at dække disse tab er der på 
balancetidspunktet henlagt kr. 1.117 .721 

Konto 134 - Korrektion vedrørende tidligere år 
Udgifter til korrektioner tidligere år udgør kr. 30. 759. 
Vedrørende tidligere bogført udlæg samt NOE-energi. 

Konto 140 - Overskud 
Årets overskud på kr. 1.921.653, anvendes til følgende: 
- Overføres til opsamlet resultat (konto 407). 
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Beretning fra Beboerhusgruppen. 

✓ Vi har haft masser af aktiviteter i beboerhuset som vi plejer, spisehusene er fortsat meget besøgte, 
både onsdag og fredag/lørdag og lige så musikarrangementer og de traditionelle arrangementer 
som fastelavn og majfest, høstfest og julearrangementerne, også temaarrangementer og 
arrangementer i fællesskab med Albertslund bibliotek. 

✓ Aktiviteterne er jo i høj grad båret af frivillige og det er jo fantastisk at vi kan opretholde et så højt 
et aktivitetsniveau på basis af frivillige og en enkelt ansat, som vi heller ikke må glemme, for uden 
aktivitetsmedarbejderen til at binde det hele sammen, vil det ikke fungere. 

✓ Der er også markedsdage og ferniseringer fra udstillingsgruppen og ny bioklub, gymnastik, zumba 
og yoga for mænd, syklub og kor, dejlige arrangementer i beboerhuset, som vi dog ikke skal tage 
æren af, men som siger noget om mangfoldigheden i beboerhuset 

✓ Her i 2013 har vi 40 års jubilæum. Planlægningen startede allerede sidste år, men intensiveres I 
denne tid og ender med en jubilæumsfest i weekenden d. 23-24-25. august. 

✓ Vi har fået pubben tilbage, foreløbig for 5 år, så vi nu igen har et lille beboerhus til udlejning og til 
mindre arrangementer, det er superdejligt. Udlånskontoret er flyttet tilbage i de gamle lokaler og 
ikke mindst har vi igen fået indrettet et beboerværksted, nu også med lerbrænding. Det blev 
festligt indviet med fadøl og hotdogs. Der er gjort et stort arbejde fra mange frivillige for at få det 
hele op at stå og i funktion. 

✓ Der arbejdes p.t. på at lave nogle Pub-aftener i Gl. Pub, samt noget cafeaktivitet. 
✓ I beboerhusgruppen har vi talt meget IT og f.eks. om mulighederne for at bestille spisebilletter på 

nettet. Det skal gerne samkøres med Galgebakkens hjemmeside, så man også kan se 
arrangementerne. 

✓ Endelig er vi ved at arbejde med et nyt kommissorium, som vi havde håbet lå klar til dette møde, 
men det gjorde det så ikke. 



))' 
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Opstillede til Beboerhusgruppen. 

Britta Rindom 

Dorte Brink 

Maiken Refby 

Kristian Olesen 

Jan Olsen 

Line Kyed Knudsen 

Anders Staunsager Larsen 

Niels Wilken 

Henrik Lauritz 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Cc: 

Emne: 

Biba Schwoon <bibaschwoon@comxnet.dk> 
19. marts 2013 13:24 
Galgebakkens Beboerkontor 
Anita Sørensen; <jytjor@comxnet.dk>; Annette Schrøder; Birthe Y. Nielsen; 
Galgebakkens Beboerkontor; Henrik Nordfalk; Jens Ellesøe Olsen; Leif Neergaard; 
Mike Hjorth Andersen; Niels Keller; Niels Wilken; Steen Søndergaard 
Re: Henrik Nordfalk og suppleantvalg 

Ja, det må nemt kunne forklares og godkendes! 
Biba 

Sendt fra min iPad 

Den 19/03/2013 kl. 12.58 skrev "Galgebakkens Beboerkontor" <galgebakken@mail.dk>: 

Til Anita (beboermødedirigent) og GAB medlemmerne: 

Henrik Nordfalk blev indlagt i går pga. akut behov for brokoperation. Jeg 
snakkede med ham inden om div. vedrørende aftenens beboermøde, men vi 
glemte at snakke om skriftligt opstilling til suppleantposten til GAB. 
Jeg er dog helt sikker på, at han vil genopstille som suppleant for den 
kommende periode, så forhåbentlig kan dette gøre det ud for en skriftlig 
tilmelding. 

Mvh fra Sten Hansen, GAB sekretær 

Ingen virus fundet i denne meddelelse. 
( Kontrolleret af A VG - www.avg.com 

Version: 2013.0.2904 / Virusdatabase: 2641/6188 - Udgivelsesdato: 19-03-2013 

19-03-2013 16:5716:57 



®i -- Referat fra .'iegnskabsbeboermøde på Galgebakken 
Tirsdag den 19. marts 2013 

Mødet var indkaldt som ordinært regnskabsbeboermøde. En uge inden mødet blev 
den korte udgave af årsregnskabet husstandsomdelt sammen med øvrigt materia"le 
til beboermødet. Det specificerede årsregnskab kunne fås på GAB kontoret og 
Ejendomskontoret samt på Galgebakkens hjemmeside. Til beboermødet blev uddelt 
stemmesedler til 25 husstande, hvilket (ved 700 = 100%) svarer til, at 3,6% af hus
standene var repræsenteret. Endvidere deltog driftsleder Susanne Palstrøm, drifts
assistent Jan Allentoft og kontorassistent Line Fryfund. 

1) Anita Sørensen blev valgt tit dirigent 
og Birthe Y. Nielsen blev valgt til med
dirigent. 2) Sten Hansen (GAB sekre
tær) blev valgt til referent. 3) Lysette 
Hansen og Benny Klausen blev valgt til 
stemmeudvalg. 4) Referatet fra bebo
ermødet om helhedsplan 6. dec. 2012 
blev godkendt uden bemærkninger. 5) 
Den sædvanlige forretningsorden og 
den fremlagte dagsorden blev god-
kendt. -

Beboerhusgruppens beretning (6a) 

Dorte Brink fra beboerhusgruppen 
fortalte om det forløbne års aktiviteter 
i beboerhuset: Onsd~gs- og fredags
spisehusene er fortsat meget velbe
søgte. Det samme gælder for musik
arrangementerne i forlængelse af 
fredagsspisehusene og de traditionelle 
årlige fester og begivenheder. Som 
noget nyt er der afholdt arrangemen-
ter i samarbejde med biblioteket. Der 
ud over bruges beboerhuset af mange 
forskellige beboergrupper og -klubber 
til en mangfoldighed af aktiviteter. Den 
seneste nyhed er yoga for mænd. Det 
høje aktivitetsniveau opretholdes på 
basis af et stort antal frivillige og med 

en ansat aktivitetsmedarbejder der 
sikrer, at de mange aktiviteter bliver 
koordineret. 

I år er den gamle pub kommet til
bage; i hvert fald for en femårig peri
ode. Så nu er der igen et lille festlokale 
til mindre arrangementer og til udlej
ning. Dette er rigtig godt, for der er et 
kæmpe pres på lokalerne i det store 
beboerhus til de mange aktiviteter og 
udlån til private fester. Udlånskontoret 
er også kommet tilbage i de gamle 
lokaler, ligesom værkstedet (inkl. 
brændeovn til ler). Værkstedet kom i 
stand takket være en kæmpe indsat fra 
frivillige, og det blev åbnet med en lille 
indvielsesfest i starten af året. 

Heldigvis er der kommet nye og 
yngre medlemmer med i beboerhus
gruppen i løbet af de sidste år. Dette 
har bl.a. givet større interesse for brug 
af IT. Det er blevet muligt at indkøbe 
varer til spisehusene via nettet, og 
indkøb af spisebilletter over nettet og 
koordinering med hjemmesiden disku
teres. Beboerhusets jubilæumsgruppe 
er godt i gang med planlægningen af 
40 års jubilæumsfesten, som afholdes 
den 23., 24. og 25. august. Beboerhus-
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gruppen har meget snart et oplæg til 
nyt kommissorium klart (det kunne 
desværre ikke nås til dette beboer
møde). 

Beretningen blev godkendt af bebo
ermødet. 

Valg til IBeboerhusgrnppen {6b) 

Dorte fremlagde en liste over de ni 
medlemmerne af beboerhusgruppen, 
som alle ønskede at genopstllle: Britta 
Rindom, Dorte Brink, Maiken Refby, 
Kristian Olesen: Jan Olsen, Line Kyed 
Knudsen, Anders Staunsager Larsen, 
Niels Wilken, Henrik Lauritz. Dorte· 
understregede: at alle nye, som gerne 
vil være med i beboerhusgruppen, er 
hjerteligt velkomne. 

Dorte ~onstaterede, at det desværre 
ikke var alle de ni medlemmer, som 
var til stede på beboermødet. Aage 
Nissen gjorde opmærksom på, at der 
skulle foreligge skriftlige tilsagn fra 
ikke tilstedeværende beboere, som 
stiller op til valg. Dirigenten gav Aage 
medhold, men foreslog dog at proble
met i aften blev løst ved, at Dorte 
efterfølgende fremskaffer skriftlige 
fuldmagter med tilbagevirkende kraft 
fra de ikke tilstedeværende. Denne 
nødløsning blev accepteret af beboer
mødet. 

Der var ikke andre som ønskede at 
stille op til valg, og de 9 hidtidige 
medlemmer af beboerhusgruppen blev 
genvalgt. 

Afdelingsbestyi-elsens 
beretning (7) 

Beretningen var med i det trykte mate
riale til beboermødet. Biba Schwoon 
fra afdelingsbestyrelsen opfordrede til, 
at folk kom med spørgsmål og kom
mentarer. 

Søren Vinzent spurgte til finansierin
gen af den del af tårnprojektet; som 
ligger ud over den halve million kr., der 
er sikret med tilskud fra Real Dania. 
Biba svarede, at på Galgebakkens og 
Hyldespjældets fælles beboermøde 
den 27. februar blev det godkendt at 
opføre tårnet inklusiv de nødvendige 
anlægsudgifter og tekniske undersø
gelser til bygningen på grundlag af 
bevillingen fra Real Dania. Det samme 
beboermøde godkendte også, at tårn
arbejdsgruppen fortsætter projektet 
ved at søge yderligere tilskud til ny
anlæg af området rundt om tårnet, 
fordi dette ikke kan finansieres inden 
for den halve million kr. 

På spørgsmål fra Poul Evald Hansen 
præciserede Biba, at jubilæumsgaven i 
form af en legebane, som blev beslut
tet på beboermødet i efteråret, er et 
selvstændigt Galgebakkeprojekt, der 
ikke er relateret til tårnprojektet. Der 
er oprettet en gruppe, som arbejder 
på et konkret forslag til legebanen, 
som bliverfremlagt på et beboer
møde, når det ligger klart. 

Aage Nissen spurte, om der bliver 
nedsat et udvalg i forbindelse med en 
ny kommunal lokalplan for 
Galgebakken, så det sikres, at bebo.er
ne også fremover kan have halvtage 
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foran deres husl. ..,iba svarede, at det i 
første omgang drejer sig om et samar
bejde imellem BO-VESTs byggeafdeling 
og Kommunen, men lokalplanforslaget 
bliver også fremlagt på et beboer- . 
møde. Men hvad og hvor meget 
Kommunen vil tillade vides ikke. 

Afdelingsbestyrelsens beretning blev 
godkendt. 

Godkendelse af årsregnskab 2012 
(8) 
Inden gennemgangen af årsregnskabet 
orienterede Jens Ellesøe Olsen fra 
afdelingsbestyrelsen om resultatet af 
tvisten om den kopimaskineleasing
aftale, som blev indgået for år tilbage: I 
Galgebakkens regnskab er der hensat 
et beløb på 1,4 mio. kr. til indfrielse af 
evt. udgifter til sagen (jf. note 35 
Eventualforpligtelse på side 24 i 
årsregnskabet). Sagen er for nyligt 
afsluttet ved, at BO-VESTs administra
tion har indgået et forlig med modpar
ten om at indbetale det tilbageholdte 
beløb på 1,4 mio. kr. samt yderligere 
omkostninger på 138.000 kr. Imidlertid 
har VAs bestyrelse derefter besluttet, 
at de vil holde Galgebakken skadesløse 
ved at beløbet betales afVAs disposi
tionsfond. Ganske vist skal dette god
kendes hos Landsbyggefonden, men 
det regnes for en formssag. 

Meddelelsen blev modtaget med stor 
tilfredshed af de tilstedeværende be
boere. 

Fremlæggelse og diskussion af 
årsregnskab 2012 (8a) 

Herefter fremlagde Jens årsregnska
bet: Resultatet for 2012 er et overskud 
på 1,92 mio. kr. De væsentligste årsa
ger til overskuddet er: - renteindtæg
ten er også i år er blevet større end 
forventet(+ 684.000 kr.), - mindre 
udgifter på 371.000 kr. til vand pga. 
effektiv stop for lækager og vandspild, 
- mindre udgifter til renholdelse på 
300.000 kr. (kun et lille beløb i fht. 
renholdelsesudgifterne på ca. 5 mio. 
kr. og ikke udtryk for nogen nedpriori
tering). 

Overskuddet på 1,92 mio. kr. er 
overført til resultatkontoen (konto 
407). Da der i forvejen står 2,45 mio. 
kr. fra tidligere år på resultatkontoen, 
blir det opsamlede resultat på 4,37 
mio. kr. Her skal det dog huskes, at der 
på budgetbeboermødet i september 
2012 blev disponeret for lidt over 1 
mio. kr. af overskuddet til brug i 2013, 
som ikke er fratrukket beløbet på re
sultatkontoen for 2012, fordi denne er 
opgjort pr. 31/12."2012. Men til den 
kommende budgetlægning på bebo
ermødet i septembe~ 2013 er der et 
overskud på ca. 3,3 mio., som frit kan 
anvendes til aktivftetsudvidelser, nye 
projektet og/eller til sænkning af hus
lejen. 

Søren Vinzent, som er medlem af øko
nomiudvalget, udtrykte tilfredshed 
med resultatet af regnskabet og ros til 
driftslederen for hendes andel i, at det 
går så godt med økonomien. Søren · 
spurgte til, om et sænket huslejeni
veau som følge af det store overskud 
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kunne få negative konsekvenser i fht. 
de vurderinger, som Landsbyggefon
den har lagt til grund for støtten til 
helhedsplanen. Hertil svarede Jens, at 
det med lovgivningen er bestemt, at 
det opsamlede resultat på resultat
kontoen 407 skal føres tilbage til be
boerne over de følgende 1,2 eller 3 år, 
så der er ikke mulighed for taktiske 
hensyn om mulige konsekvenser på 
længere sigt ved et lavere husleje
niveau. 

Fridtjof Herling, "Som .også er·medlem 
af.økonomiudva·lget, opsummerede, at 
der sammenlagt med 3,3 mio. på re

sultatkontoen og 1~5 mio .. kr. fra salget 
af institutionsbygningen ((vedr. salget 
af institutions-bygningerne se konto 
406 Andre henlæggelser og note 28 på 
side 22 i årsregnskabet /ref.)) er et 
beløb på 4,8 mio. kr. til rådighed, som 
Galgebakken frit kan anvende og 
spurgte, om der var enighed om dette? 
Hertil bemærkede Biba Schwoon og 
Anita Sørensen, at da vi fik pengene fra 
salget af institutions-bygningerne, var 
der enighed om, at beløbet skal bruges 
til en udvidelse af Galgebakkens egne 
beboerlokaler, når den femårige leje
aftale udløber, fordi de lejede bygnin
ger er i så dårlig stand, at vi ikke kan 
regne med, at de er anvendelige i en 
længere periode. 

Regnskaberne for 
beboeraktivitetsmidleme (8b) 

Regnskabsopgørelsen for beboeraktivi
tetskontoen (konto 119) lå meget tæt 
på det budgetterede, og der var ingen 
spørgsmål til kontoen. 

Afstemning om .. ,.sregnskab 2012 
(8c) 

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag (pkt. 9) 

Der var ikke indkommet forslag til 
beboermødet 

Valg til Galgebakkens 
Afdelingsbestyrelse (10) 

Valg af medlemmer til 
Afdelingsbestyrelsen (10a) 

. 4 pladser i afdelingsbestyrelsen var på 
valg for en toårig periode. Jytte 

Jørgensen, Leif Neergaard, Birthe Y. 
Nielsen og Jens Ellesøe Olsen ønskede 
at genopstille til pladserne. Der var 

ikke andre som ønskede at stille op, og 
de fire blev valgt. 

Endvidere er Mike Hjort Andersen 

udtrådt af afdelingsbestyrelsen. Niels 

Wilken, som sidste år blev valgt som 
suppleant, vil gerne fortsætte som 
medlem i stedet for Mike indtil valget 
på næste års beboermøde. Dette blev 
godkendt af beboermødet. 

Valg af suppleanter til 
Afdelingsbestyrelsen (10b) 

Henrik Nordfalk genopstillede som 

suppleant og Bo Ragnvald ønskede 
også at blive suppleant. Der var ingen 
kandidater til den tredje 
suppleantplads, og de to blev valgt for 
det kommende år. 

Valg af intern revisor (11) 

Der var ingen som stillede op, så 
økonomiudvalget fortsætter med at 
varetage funktionen. 
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Valg til Albe. Jund kommunes 
brugergruppe {12) 

Birthe Y. Nielsen fortsætter som 
Galgebakkens repræsentant og Leif 
Neergaard som suppleant. 

VAs kommendegeneralforsamling 
den 22. maj 2013 (13) 
Biba fortalte kort om den kommende 
generalforsamling, hvor man i år prø
ver noget nyt, ved at Jesper Nygaard 
fra KAB indleder med et oplæg med 
emnet 'Det s·ociale enzym', som han 
har skrevet en bog og flere artikler om. 
Endvidere er behandlingen af de 
grønne regriskaber flyttettil et for
eningsmøde og generalforsamlingen 
starter allerede kl. 17.00. 

Eventuelt (14) 
Her orienterede Kristian Olesen fra 
beboerhusets jubilæumsgruppe om 
forberedelsen til sommerens 40 års 
jubilæum d. 23.,24. og 25. august. 
Planlægningen er i fuld gang. Der er 
taget kontakt til mange musikere og 
andre kunstnere. Der er booket et 
meget stort telt, som bliver sat op på 
boldbanen på Grønningen, hvor stør- · 
stedelen af aktiviteterne skal finde 
sted. Når tiden nærmer sig, og når 
aktiviteterne er blevet konkretiseret, 
bliver der annonceret efter praktisk 
hjælp fra frivillige beboere. 

7. april 2013. April 2013 

Dirigent: Formand for afdelingsbestyre/sen: Referent: 
Anita Sørensen Biba_Schwoon 

·. Galgebakkens Cyke.lværksted 

Sønder 1-5, indkørsel: B 
Tlf: 28 35 03 01 

Åbningstider 
Mru:i-:fre: 13-18, lørdag: 12-J6 

? 

Sten Hansen 

Cykler repareres samine dag, som de bliver indleveret. 
;~: 
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Galgebakkens 
afdel~gsbestyrelse 

ga_lgebakken@mail.dk 

Indkaldelse til.." 

Galgebakken 
Øster 1 - 2 
2620 Albertslund 

43 64 15 02:. NR. 334. · DATO:11. februar 2013 

Ekstraordin'ært fælles beboermøde 

for Galgebakken og Hyldespjældet om 

"Tårnet" - en vild ide 
Onsdag den 27,,· februar 2013 kl. 19"30 

i Galgebakkens Beboerhus; Torv 2 = 12 A 

F'.orslag til dagsorden: 
. . 

.. 1) V a1g af dirigenter 
2) V a1g af stemmeudvalg 
3) Godkendelse af forretningsordener for de to afdelinger 
4) Godkendelse af dagsorden 
5) V a1g afreferent 
6) Præsentation af projekt nTårne11:9

' - en vild ide 
ved den nedsatte fælles Tårn-a:rlbejdsg:ruppe -

7) Præsenfation af det valgte forsfag ved lkmmstmerellll 
8) Placering 
8) Organisation og ølkon.omi 
9) Hvor langt er vi? 
10) Ansøgning om fon.dspenge 11:H famdslkalbslbearlbejdefoe 

af opholdsarealet omkring 9'Tårnet" 
11) Godken.delse afprojelktet, som det nu foreligger 
12) Visionsworkshop for opholdsarealet o~kring "Tårnet" 

- alle deltagere deles i grupper 

OBS Jndskrivningenfor~går for Galgebakkebeboere og Hyldespjældsbeboere separat. Husk legitimation. 
Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har de to afdelingers boligtagere og disses myndige 
husstandsmed/emmer. · 
Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand/år udleveret 2 stemmesedler. Disse vil 
blive udleveret i en farve for Hyldespjældsbeboere og en farve for Galgebakkebeboere og vil blive optalt hver for sig. 
(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest onsdag den 13. 02.13) 



"Tårnet" - en vild ide - vedtaget på fælle 
beboermøde for Galgebakken og Hyldespjældet 
For første gang nogensinde holdt Galgebakken og Hyldespjældet fælles 
beboermøde til behandling af forslaget til et tårn, placeret midt mellem de to 
bebyggelser. 

En bevilling på kr. 500.000 fra Real Dania skal gøre det muligt at bygge et 
udsigtstårn, der både kan ses udefra og give udsyn fra vores område. 

Tårnforslaget af billedhugger Peter Hesk Møller er udformet som en dna
streng i galvaniserede materialer og vil ikke kræve vedligeholdelse. 

Tårnet skal øge samarbejdet mellem de to bebyggelser og give fælles 
oplevelser både i højden og i området neden for Tårnet. For at få en 
fantasifuld udformning af dette område vil der skulle søges penge fra andre 
fonde. Det arbejde fik Tårngruppen på mødet lov til gå i gang med, når 
forberedelserne til bygningen af selve Tårnet ligger klar. 
(For Tåmgruppen og GAB - Birthe Y. Nielsen og Biba Schwoon) 

Et beslutningsreferat, godkendt på beboermødet trykkes i 
beboerbladene for begge bebyggelser: 

JJ~sl!!tningsreferat fra ekstraordinært fælles beboermøde den 27. 
februar 2013 mellem Galgebakken og Hyldespjældet i Galgebakkens 
beboerhus 

Der var i alt 25 husstande repræsenteret fra Galgebakken og Hyldespjældet. 
Materialet kan læses i GalgebakkePosten nr. 373, 2013 og i Hyldetryk nr. 
334, 2013 

1. Valg af dirigenter: Ole Kristensen og Birthe Y. Nielsen blev valgt. 

2. Valg af referenter: Povl Markussen blev valgt som 
beslutningsreferent. Henning Larsen blev valgt som fyldestgørende 
referent. 

3. Valg af stemmeudvalg: Benny Klausen og Per Zoffmann Jessen 
blev valgt. 

4. Godkendelse af forretningsorden: Godkendt. 
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5. Godkenudse af dagsorden: Godkendt. 

6. Projekt Tårnet blev præsenteret af Povl Markussen. 

7. Det valgte forslag blev præsenteret af billedhugger Peter Hesk 
Møller. 

8. Placeringen blev præsenteret af Inger Serup og Povl Markussen. 

9. Der blev orienteret om organisation og økonomi af Biba 
Schwoon. 

10. Status på projektet: Gitte Krogsgaard orienterede om, at hvis det 
fælles beboermøde godkender Tårnet, vil der blive søgt om 
byggetilladelse og lavet kontrakt med kunstneren. 

11. Godkendelse af projektet: Projektet blev godkendt med 24 
stemmer for og 6 stemmer imod for Galgebakkens vedkommende, 
og enstemmigt godkendt for Hyldespjældets vedkommende. 

12. Ansøgning til fonde: Enstemmigt godkendt for begge bebyggelsers 
vedkommende. 

13. Oplæsning og godkendelse af referatet: Povl Markussen oplæste 
referatet som blev enstemmigt godkendt. 

Herefter blev der afholdt en visionsworkshop om indretning af 
arealerne omkring Tårnet. 

~'V1CA./L-t:_S 
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Keferat fra ekstraordinært fælles beboermøde d. 2:"."'.:ebruar 2013 
mellem Galgebakken og Hyldespjældet i Galgebakkens beboerhus om 

"Tårnet - en vild ide" 

1llstede: 23 husstande repræsenteret med I alt 46 stemmer. (15 husstande fra Galgebakken og 8 husstande fra 
Hyldespjældet). 

·s1ba Schwoon fra Galgebakken bød velkommen og præsenterede "Tårngruppen", som består af: 

Repræsentanter fra Galgebakken: Inger Serop, Birthe Y. Nielsen, Biba Schwoon og driftsleder Susanne Palstrøm 

Repræsentanter fra Hyldespjældet: Nina Rytter, Gitte ./(rogsgaard, Povl Markussen, Ole Ktfstensen og drlfls!eder 
Michael Jensen. 

1. Valg af dirigenter 

Birthe Y. Nielsen ha Galgebakken og Ole Kristensen ha Hyldespjældet blev valgt uden modkandidater. 

Dirigenterne konstaterede, at mødet var lovligt varslet med husstandsomdelingen i Hyldespjældet d. 11. februar 2013 
og I Galgeba~en d. 13. februar 2013. 

Dirigenterne foreslog, at dagsordenen blev ændret, således at der blev byttet om på pkt. 2 (valg af sekretær) og pkt. 
5 (valg af$temmetællere). Dette blev enstemmigt vedtaget. 

Det blev samtidig foreslået, . at der udover det fyldige referat blev skrevet et kort beslutningsreferat, som · skulle 
oplæses ved beboermødets afslutning. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

· Povl Markussen blev valgt til at skrive og oplæse beslutningsreferatet 

2. Valg af referent 

Henning Larsen ha Hyldespjældet blev valgt uden modkandidat 

3. Godkendelse af forretningsordner for de to afdelinger 

Forretningsordeneme" som 1filr omdelt til deltageme, blev godkendt. '
1 

4. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden blevgodkendt med de" afdlrlgenteme" roresf§edeændringer. 

5. Valg af stemmeudvalg 

Per Zoftinann ha Hyldespjældet og Henny Klausen ha Galgebakken blev valgt uden modkandidater. 
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6. Præsentati01 projektet Tårnet- En vild ide" V/ den fælles nedsatte Tårngruppe 

Povl Markussen præsenterede ideen. I virkeligheden er det en gammel ide, hvor man - for en del år siden - ønskede 
sig at have et tårn med udkig over byen, da både Hyldespjældet og Galgebakken ligger hØjt. 

Da RealDania så kom på banen, blev ideen med Tårnet genoplivet En af årsagerne til at RealDania støttede ideen 
var, at det var et projekt der gik over 2 boligområder. Ideen er at Tårnet skal bygge bro mellem bebyggelserne. 

Hvad er det vi vil med vores bebyggelser? Dette kunne være starten til at videreudvikle det samarbejde, som I den 
seneste tid er påbegyndt, ikke kun omkring dette projekt, men eksempelvis har de to afdelinger samarbejdet omkring 
postkasserne. Tårngruppen har haft et godt samarbejde, som startede med ansøgningen til RealDania I 2011. 

Povl Markussen fortalte herefter lidt om placeringen. 

Der var spørgsmål om, hvordan man dækker udgifterne til Indretning af udearealerne, om det vil komme til at berøre 
beboernes husleje. Povl Markussen svarede, at der vil blive sø~ fondsmidler. 

7. Præsentation af det valgte forslag v / kunstneren Peter Hesk Møller 

Tårnet bliver 9,5 meter hØjt, inkl. et 40 cm. hØjt betonfundament, som 'Tårnet" skal stå p§. De 9,5 m er den 
maksimale byggehØjde i henhold til Hyldespjældets lokalplan. 

Der bliver trapper både op og ned, s:!ledes at man ikke behøver at passere hinanden. Der er ingen vandrette 

klatremuligheder. 

Peter fortalte om udformningen af "Tårnet", som fremstår som en DNA-streg. Udgangspunktet for udformningen var, 
at den skulle være funktionel og nem at vedligeholde af galvaniserede inaterlaler, ligesom sikkerhl!den var et vigtigt 

parameter. 

Fladen på både platformen i toppen og trapperne bliver skrldsikre pla1:ler. Det har været vigtigt for kunstneren at gøre 
det så børnesikkert som muligt. Det vil dog altid være børn og forældres ansvar at passe på sig selv. I første omgang 
bliver der Ingen belysning. Hvis det kan lade sig gøre at installere solceller, så måske. 

Den øverste del af Tårnet, der endnu Ikke er færdigudviklet, bliver forsynet med et iso cm. hØjt ræfcv?:!rk hele vejen 
rundt. · ' -

Der blev spurgt ind til, hvor meget vind Tårnet kan klare. Peter svarede, at det var overdraget til ingeniører, 
håndværkere m.fl. at sørge for, at Tårnet kan klare al slags vejr. Udgifterne til dette er en del af det samlede budget 

på 500.000 kr. 

s. Placering 

Inger Serup fra Galgebakken orienterede om placeringen, der vil blive på Hyldespjældets kælkebakke. Der vil blive 
adgang til T!!rnet fra begge bebyggelser, og forbindelsen via "Junglestien" til "Elefanttrappen" og rutsjerøret vil blive 
udbygget I den beplantning, der ligger mellem Hyldespjældet og Galgeb_akken vil der blive lavet nogle beskæringer, 
så man både kan se ud fra Tårnet og se Tårnet fra Galgebakken. 
Tårngruppen ønsker, at udsynet fra Tårnet skal være mod både det gamle Albertslund og det nye Albertslund, 
eksempelvis med sigtelinjer mod Herstedvester Kirke, Vestskoven og HerstedhØje. 
Galgebakkens P-plads A er fuldt udnyttet med parkering, adgang til tømning af affaldscontainere og snerydning om 
vinteren. Byggepladsen foreslås derfor placeret neden for Tårnet på Hyldespjældets areal med Indkørsel gennem 

Hyldespjældet. 
Tårngruppen ønsker at videreudvikle udearealerne omkring Tårn.et. Det kræver ansøgning om mldler fra andre fonde. 
- Efter beboermødet fortsatte nogle af mødedeltagerne med at drøfte ideer til udformningen af arealerne neden for 

Tårnet. 
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9. Qrgan1sat101 økonomi 

v/ Biba Schwoon. Tårngruppen er bindeleddet mellem de 2 afdelinger og RealDania og ansvarlig for fremdrift I 
processen, men beslutninger træffes i den sædvanlige organisation på beboermøder. Tårnet kommer til at koste de 
500.000 kr., som der er blevet givet I tilskud fra RealDania. Derfor skal der findes ekstra midler til udearealerne. · 

Vedligeholdelsesudgifter: Tårnet b~r af vedligeholdelsesfri materialer. 

Det grønne: Allerede I dag bruger Galgebakken og Hyldespjældet også ressourcer på området Inden for prioriterede 
årsbudgetter, og Galgebakken har I forvejen arbejdet med Ideer omkring renoveringen af de grønne områder ved 
Tårnet, ligesom der ogs1l har været et fælles ønske de to afdelinger Imellem om at renovere "Elefanttrappen". 
Fældning af beplantning fortrinsvis p1l Galgebakkens område er allerede delvis besluttet I den generelle 
vedllgeholdelsesplan, men Galgebakkens gartner anslår en dags mandetimer til selve anlægsarbejdet. 

Der var·spørgsm!II til overholdelse af budgettet. Det er kunstneren, der skal overholde budgettet, og han ved, at der 
Ikke er mere end kr. 500.000. 

Der var Indlæg omkring den mose, som har ligget i området mellem kælkebakken og Maglestræde I Hyldespjældet. 
Der skal laves en geoteknisk undersøgelse, Inden arbejdet g1lr I gang. 

10. Godkendelse af projektet som det nu foreligger 

En enkelt deltager fra Galgebakken, opfordrede til at stemme nej, mens andre fra Galgebakken opfordrede tn at 
stemmeja. 

Før afstemningen, blev det understreget at projektet skulle holdes Indenfor den tildelte økonomiske ramme p1l 
500.000 kr. 

Fra Galgebakken var der 24 stemmer for og 6 Imod 
Fra Hyldespjældet var der 16 stemmer for og O Imod 

T/Jmgmppens Indstilling og dermed projektet blev s/J/edes vedtaget:. 

11. Ansøgning om fondspenge til landskabsbearbejdelse af opholdsarealet omkring Tårnet 

Tårngruppen foreslog, at der kan søges fondsmidler til Indretning af arealerne omkring Tårnet. 

Fra Galgebakken var der 30 stemmer for og o Imod 
Fra Hyldespjældet var der 16 stemmer for og O Imod 

Dermed blev Tlmudvalgets forslag enstemmigt godkendt. 

Indt:\n dirigenterne afsluttede beboermødet, blev beslutningsreferatet oplæst af Povl Markussen. 

Beslutningsreferatet blev enstemmigt godkendt. 

m 
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Ole Kristensen (Hyldespjældet) 
Dirigent 
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