..,,..--

~llw~~!Al

Referat fra beboermøde om tv mandag den 8. december 2014
Beboermødet var indkaldt for at tage stilling til et tilbud fra YouSee om, at Galgebakken på
favorable vilkår overgår til at modtage YouSee's tv-pakker i stedet for de tv-pakker, som
oprindeligt blev aftalt med ComX. Til beboermødet blev uddelt ste=esedler til 37 husstande,
hvilket (v. 700=100%) svarer til, at 5,3% af samtlige var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog
Line Kronholm fra YouSee og Jan Hartmann (tidligere ComX medarbejder) fra Dansk Kabel TV
og Galgebakkens Ejendomsleder Susanne Palstrøm.

1) Dirigenter: Dorte Brink blev valgt til dirigent og Jytte Jørgensen til med-dirigent.
2) Referent: Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt.
3) Stemmetællere: Kristian Olesen, Niels Keller og Benny Klausen blev valgt.
4) Referat af budget-beboermødet 12. sept. 2014: Godkendt uden bemærkninger.
Sa) Forretningsorden: Den sædvanlige forretningsorden godkendt.
Sb) Dagsorden: Den fremlagte dagsorden godkendt.

Indstikskortet skal sættes ind i en kortlæser, der som regel findes i de fleste nyere tv-apparater. Hvis
man ikke har et tv med kortlæser, kan man i almindelige elektronikforretninger købe en tv-boks
med en kortlæser i, som kan f'as for ca. 400 kr. og op.
Man kan også supplere sit tv-abonnement med et YouSee Plus abonnement, som koster 99 kr. pr.
måned. Man får så en særlig Y ouSee tv-boks, som ud over at indeholde en kortlæser også giver
adgang til en række yderligere tv-muligheder (optagefunktion, start forfra, 3 0 dages tv-arkiv med
genudsendelser, adgang til film og serier både gratis og på lejebasis, m.m.). Via en
Internetforbindelse giver YouSee Plus endvidere adgang til få tv-kanaler, film, serier og musik på
sin pc, tablet og mobiltelefon.

6) Præsentation af oplæg til ny kontrakt med YouSee
Inden præsentationen af tilbuddet om nye tv-pakker, indledte Steen Søndergaard, som er
kontaktperson for IT udvalget og GAB medlem, med at præcisere formålet med aftenens møde: Det
drejer sig alene om at tage stilling til et nyt tilbud om tv-pakker fra Galgebakkens leverandør af tvkanaler. Baggrunden for tilbuddet er, at ComX, som Galgebakken har lavet aftale med om levering
af TV, er blevet opkøbt afTDC, men det vil Jan Hartmann og Line Kronholm ko=e nærmere ind
på i deres præsentation. Emnet er altså ikke ( som det har været ved tidligere beboermøder) at
vælge imellem tilbud fra forskellige udbydere. Hvis der er ønsker om at skifte udbyder, må man
selvfølgelig godt ko=e ind på det i debatten, men forslag/beslutning om skift af udbyder
forudsætter et andet beboermøde og en forberedelse af dette i IT-udvalget og i GAB.

6a) Kanaler og muligheder, bl.a. YouSee Play
Jan Hartmann, som var med i det gamle ComX, fortalte, at ComX den 1. december sidste år blev
opkøbt afTDC koncernen. ComX er blevet sammenlagt med Dansk Kabel TV, som er et firma ,
under TDC. Dansk Kabel TV forsyner og servicerer Galgebakken med Internet som hidtil, men
leveringen af TV ko=er fra YouSee, som udgør en anden del afTDC. Jan Hartmann anbefalede
det nye tilbud fra Y ouSee, som han mente, er bedre både prismæssigt og med hensyn til
valgmuligheder, end det som ComX var i stand til at tilbyde på TV-siden.
Line Kronholm fra YouSee redegjorde nærmere for, hvordan tilbuddet adskiller sig fra
Galgebakkens nuværende TV-pakker: YouSee kører med 3 basispakker: en Grundpakke med 25
kanaler, en Mellempakke med 35 kanaler og en Fuldpakke med 60 kanaler. YouSee's Grundpakke
adskiller sig især fra den mindste ComX tv-pakke ved, at TV 3, Kanal 5 og DK4 er med hos
YouSee, mens prisen er stort set den samme. Fra 1. januar ko=er en helt ny sportskanal fra TV2,
som er med i Fuldpakken. Denne sportskanal ko=er ikke med i kanaludbuddet i ComX tvpakkerne. Endvidere kan man med et abonnement på en afYouSee' s tre tv-pakker tilkøbe sig ekstra
kanaler enkeltvis.
De kanaler, som man savner i Y ouSee' s standard Mellempakke og standard Fuldpakke, kan man få
ved at bruge muligheden for 'Bland Selv'. Bland Selv gør det muligt, at man i hver enkelt husstand
selv kan vælge, hvilke kanaler der skal være i Mellempakken eller i Fuldpakken ud over de faste
kanaler, som er indeholdt i Grundpakken.
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Hvis der vælges ka:tir ,i individuelt- både ved tilkøb af enkelte ekstra kanaler og ved Bland Selv bliver kanalerne leveret krypteret. Krypteringen er nødvendig, fordi kanalerne er individuelt
tilpasset til den enkelte husstands valg. Man modtager derfor et indstikskort, så de krypterede
kanaler kan ses på fjernsynet. Første kort er gratis, yderligere kort koster 100 kr. som et
engangsgebyr. Valgte tv-kanaler kan gratis udskiftes hver måned på Mit YouSee hje=esiden.
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Line Kronholm kom også ind på mulighederne for at tegne et telefonabonnement på YouSee Mobil.
Dette er en helt individuel valgmulighed, som ikke er en forudsætning for at kunne bruge de
ovennævnte muligheder i tv-pakkerne og i YouSee Play.

6b) Priser og kontraktens varighed:
2015 priserne for tv-pakkerne (mk!. service) i YouSee's tilbud er: Grundpakke: 93 kr.
Mellempakke: 334 kr. Fuldpakke: 445 kr. (Jf. oversigten i bilag 1, hvori også de tilsvarende ComX
2015 priser er anført.) Kontrakten med Galgebakken l~ber i 24 måneder, og den kan opsiges med 12
måneders varsel.
Vedrørende opsigelse af kontrakten og risikoen for efterfølgende krav om prisfo,rhøjelser i fht. det
aktuelle tilbud, så uddybede Line Kronholm, at Y ouSee ikke har til hensigt at opsige kontakten, når
de to år er gået. Opsigelsesfristen er kun relevant for foreningskunder, som vil opsige aftalen med
YouSee for at indgå en aftale med et andet selskab. Priserne for YouSee's tv-pakke bliver
indeksreguleret ud fra pristal fra Danmarks Statistik, dog med forbehold for prisstigninger som
følge af hajere priser på tv-programmerne fra de firroaer, som leverer tv-indholdet til YouSee.
Steen Søndergaard stillede et uddybende spørgsmål til kontraktforslaget, som er blevet fremlagt i
IT-udvalget: Ifølge dette forbeholder Y ouSee sig ret til at reducere i indholdet af tv-kanaler i
grundpakken. Line Kronholm svarede, at det er korrekt, at dette forbehold står i kontraktforslaget.
Det skyldes, at YouSee leverer en grundpakke, som er bedre end ComX's og at YouSee laver en
aftale med et helt nyt indhold. Måske kunne vi imødeko=e jer ved at sige, at vi sletter dette
forbehold om at kunne reducere grundpakkens indhold til et niveau, som svarer til den nuværende
ComXpakke?

6c) Dansk Kabel TV
Leveringen af bredbåndsforbindelse til Internettet, IP fastnettelefoni og servicering af anlægget,
som Galgebakken tidligere fik fra ComX, varetages mi af Dansk Kabel TV, hvori ComX indgår.
Dansk Kabel TV er en anden del afTDC koncernen end Y ouSee. Husstandene på Galgebakken vil
fremover modtage både en regning fra Dansk Kabel TV for Internet-delen og en regning fra
Y ouSee for tv-abonnementet.
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

Indkaldelse til:

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

OBS ændrinl( af dato siden meddelelse i GB Posten nr. 389

Ekstraordinært beboermøde om TV
mandag den 8. december 2014
kl. 19.30 i Beboerhuset

Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter 2) Referent 3) Stemmetællere 4) Godkendelse af referat af budgetbeboermødet 12. sept. 2014 (trykt i GB-Posten 288) 5) Godkendelse af forretningsorden og
dagsorden

6) Præsentation af oplæg til ny kontrakt med YouSee/ComX
v/Line Kranholm og Jan Hartmann
a) Kanaler og muligheder, bl.a. YouSee Play
b) Priser og kontraktens varighed
c) Dansk Kabel TV
d) Kundeservice

7) Spørgsmål og debat
8) Kort information:
Forberedelse af evt. nedlæggelse aftomrør til fremtidig udvikling - kobles med
Helhedsplan-udgravning til renovering af sokler
9) Beslutning med afstemningstema:

Galgebakken indgår ny kontrakt med YouSee/ComX: Ja eller Nej

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk deifor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og
disses myndige husstandsmed/emmer.
( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt mandag d 24. november 2014)

K

Vedrørende:

Anlægsnr.:

5022338

GALGEBAKKEN - VA AFD. 9
Omfattende følgende adresser:
Se bilag 2
Kunde:

Potentielle
Installationsadresser: 751

Antal forventede
Tilslutninger:

554

GALGEBAKKEN - VA AFD. 9
Galgebakken Over 10, 5A
2620 ALBERTSLUND
Kontaktpersoner: Se bilag 1
Aftalen
omfatter:

Denne aftale omfatter levering af Digital Grundpakke, Digital Mellempakke og Digital Fuldpakke til
Ejendommen/Foreningen (kaldet Kunden) fra YouSee.
Den enkelte husstand kan vælge mellem Digital Grundpakke, Digital Mellempakke eller Digital
Fuldpakke.
En delmængde af programmerne i programforsyningen spejles analogt.
YouSee udfører service, fejlretning og vedligeholdelse på anlægget.

Følgende priser er gældende:

TV/RADIO
Månedlige ydelser
Pris med moms:

Heraf KODA/ CopyDan:

Grundpakke (pr.
tilslutning)

92,76

29,88

Mellempakke (pr.
tilslutning)

333,59

34,21

Fuldpakke (pr. tilslutning)

444,52

42,63

Produkt:

Nettoprisindeks: Juli 2014 = 132,4. Betalingsperiode kvartal for månedlige ydelser.
Levering af signalforsyning se § Leveringstid
I takst fra: Idriftsættelse
Afleveringspunkt: Galgebakken Øster 7 ovf.

,.-----------------------------------------------<

Bemærkninger:
Tilbuddet er gældende i 3 måneder.
Denne aftale erstatter alle tidligere indgåede aftaler omkring tv distribution DVB-C og IPTV med ComX.
Da YouSee's Grundpakke er væsentlig større og indeholder flere betalingskanaler, end den Grundpakke der
leveres fra ComX, forbeholder YouSee
retten til at udskifte pakken til en pakke der er tilsvarende ComX's
.Grundpakke.
··· ·-· ·- ·

YouSee

Salgsafdelingen

Telefon: 70 70 40 00

Internet:

Teglholmsgade 1

Teglholmsgade 1 - D1

Telefax: 32 84 68 74

yousee.dk

0900 København C

0900 København C

Yousee CVR-nr. 14 77 39 08 København

D(K)XZISUANLÆG
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Ved underskrift af denne aftale tiltræder parterne de almioc:lelige-beJ:lngelser, der fremgår af de følgende sider
med de ændringer og tilføjelser, som fremgår af berij~kningerneJ:>jlenIQf~~~F-------- -- - ------ "~ ,~ ""-~- '

Dato:

For VouSee:

,~. '

Dato:

For Foreningen:
(blokbogstaver)

Line Kronholm, Chefkonsulent

Underskrift:
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§ 1 Baggrund

afleveringspunktet og er hvor det
er muligt placeret uden for privat grund.
For at forsyne kundens anlæg er der eller oprettes et
fordelingspunkt i YouSee's net enten i kundens skel eller
frit tilgængeligt i skabe på offentligt areal.

Denne aftale omfatter levering af YouSee Tv (ukodet)
digital programforsyning med mulighed for valg mellem
pakker, til Ejendommen/Foreningen (kaldet Kunden) fra
YouSee.
Pakkerne er Digital Grundpakke, Mellempakke og
Fuldpakke.
En delmængde af programmerne i pakkerne leveres
indtil videre også analogt.
De tilsluttede husstande tilbydes yderligere adgang til,
kodet programmer og tjenester der afsættes af YouSee.
Signalet er fremført til et programfordelingsanlæg som
kunden har etableret og som er kundens ejendom.
YouSee udfører service på programfordelingsanlægget
efter bestemmelserne under punkterne "Anlægget" og
"Service".
De enkelte husstande betaler en abonnementspris for
den valgte pakke.
Prisen er anført på forsiden af aftalen og justeres jf.
punkterne "abonnementsprisen" og "prisregulering".
1 det omfang andet ikke er bestemt i denne aftale,
gælder Abonnementsvilkår for Kabel-tv hos YouSee YouSee Tv (private husstande med individuel
tilslutning), jf. vedlagte brochure.

Afleveringspunktet er adressen /stedet, hvor YouSee's
overordnede net er koblet sammen med det lokale
programfordelingsanlæg.
I afleveringspunktet kan der lukkes eller åbnes for
signalet til anlægget.
Afleveringspunktet placeres normalt i skel, kælder eller i
hovedstation.
Såfremt signalforsyningsaftalen ophører, må
afleveringspunktet fjernes.
Kabler på privat grund kan fjernes/flyttes på opfordring
fra kunden, hvis disse er til gene eller såfremt der skal
graves i området, hvor kablingen er placeret.
Omkostningerne afholdes af kunden.
Kabler imellem afleveringspunkt og fordelingspunkt der
ikke længere bruges af YouSee, kan fjernes af YouSee
efter ønske fra kunden.

§ 2 Ejererklæring vedr. fordelingspunkt og

De enkelte husstande tilbydes en speciel pris på
mobiltelefoni hos YouSee mobil, ved indgåelsen af
denne aftale.

afleveringspunkt

I enkelte kommuner f.eks. i den gamle del af
København (inden for voldene) må der ikke installeres
vejskabe i offentlige gadearealer etc.
I sådanne tilfælde vil det være nødvendigt for YouSee at
oprette et fordelingspunkt på kundens grund. Hvis
kunden har særlige ønsker til placering af
fordelingspunktet, forsøger YouSee at tage hensyn til
dette.
Kunden giver hermed YouSee ret til at installere/have
installeret et fordelingspunkt på kundens grund.
Når fordelingspunktet er placeret på kundens grund, vil
YouSee så vidt muligt føre kabler fra fordelingspunktet
til nærmeste offentlige areal.
'ouSee får derved retten til i fordelingspunktet at
foretage sammenkobling til andre anlæg.
YouSee bevarer retten til at have sit udstyr placeret i
foreningen/ejendommen også efter udløb af denne
aftale.
Hvis YouSee ikke allerede har adgang til at kontrollere
og servicere fordelingspunktet, så skal YouSee modtage
mindst en fællesnøgle, som normalt installeres i en
udendørs nøgleboks.
§ 2 kan tinglyses på ejendommen efter YouSee's
begæring og på YouSee's regning. Ved salg af
ejendommen har ejeren pligt til at oplyse køber om
YouSee's ret i henhold til denne aftale.
Fordelingspunktet er det sted, hvor YouSee tilkobler det
kabel, der via afleveringspunktet forsyner kundens eller
YouSee's og andres anlæg.
Fordelingspunktet kan være sammenfaldende med

§ 3 YouSee Mobil

Da mobilmarkedet konstant er under forandring,
forbeholder YouSee mobil sig ret til løbende at ændre de
specielle priser.
YouSee mobil har ikke mulighed for <;1t orientere de
enkelte husstande om ændring i abonnementspriser
indhold m.v., derfor opfordres den enkelte husstand'til
løbende at holde sig orienteret her om.
Eksisterende kunder hos YouSee mobil, som i
forbindelse med denne aftale kan opnå en speciel pris,
er af samme grund nødt til aktivt at kontakte YouSee
mobil, for at blive oprettet med de fordele denne aftale
giver.
Ved opsigelse af denne aftale har YouSee mobil retten
til at opsige den specielle pris som eventuelle husstande
har opnået i forbindelse med denne aftale.
Specialprisen på YouSee mobil abonnementet kan ikke
kombineres med andre tilbud og kampagner fra YouSee
mobil.
§ 4 Leverancen

Leverancen består af en Digital Grundpakke,
Mellempakke og Fuldpakke. Alle Pakker indeholder de
såkaldte must carry programmer, som eksempelvis
Danmarks Radio, derudover indeholder pakkerne
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Infokanalen, radioprogrammer og nationale
nabolandsprogrammer.
For Digital Grundpakke, Mellempakke og Fuldpakke
gælder det at udbuddet yderligere er suppleret af et
antal kommercielle tv-programmer. Antallet af
kommercielle tv-programmer i hver pakke er fastsat af
YouSee og vil være forskellig fra pakke til pakke.
Derudover tilbydes den enkelte husstand yderligere
adgang til programmer og tjenester der afsættes af
YouSee.
Som en særlig service og så længe YouSee vurderer, at
der er et markedsmæssigt behov leveres en delmængde
af programmerne analogt. Derved bevares de analoge
fordele, der betyder at husstande kan få adgang til tvprogrammer i et eller flere rum uden brug af digital
modtager.
YouSee kan ikke vurdere, hvornår det markedsmæssige
behov ændres, men behovet for frekvensplads til HD og
,ndre tjenester gør, at antallet af analoge programmer,
vil blive reduceret over tid, og det vil ske således, at de
mest populære programmer og must carry kanaler
fjernes sidst.
Den ved aftalens indgåelse gældende sammensætning
af pakken fremgår af vedlagte Kanaloversigt.
Den enkelte husstand kan få ændret signalforsyningen
mellem de pakker, der udbydes på anlægget, se vilkår
for YouSee Tv og abonnementsvilkår for kodet digitalt
kabel-tv hos YouSee.
Programpakkernes sammensætning afspejler YouSee's
tilsvarende udbud til kunder i YouSee's egne net og
justeres fra tid til anden i takt med markedets behov.

Specialprogrammerne, nye programpakker, produkterne
og tjenesterne vil normalt blive placeret og leveret som
kodet digitalt kabel-tv, så interesserede husstande kan
modtage disse programmer og tjenester, mod
husstandens individuelle betaling. I enkelte tilfælde kan
kunden varetage betalingen af disse specialprogrammer,
nye programpakker, produkter og tjenester på vegne af
husstandene.
Levering og placering af specialprogrammerne, nye
programpakker, produkter og tjenester vil dog afspejle
YouSee's tilsvarende udbud til kunder i YouSee's egne
net. Øvrige produkter kan eksempelvis blive udbudt som
on demand-tjenester eller pay per view-tjenester mod
betaling af en individuel forbrugsafgift.
Den enkelte programleverance og/eller produktet
leveres, medmindre andet er anført, på de betingelser,
hvorpå YouSee selv har erhvervet rettighederne til
distribution.
Kunden kan ikke ved denne aftale få en bedre
retsstilling over for YouSee, end YouSee selv har over
for programleverandøren, og YouSee's ansvar, bortset
fra ansvar for fejl og mangler, der skyldes YouSee's fejl
og forsømmelser, er begrænset til det ansvar, som
YouSee selv kan videreføre over for
programleverandøren.
YouSee er aldrig erstatningsansvarlig for driftstab, tabt
avance eller andre indirekte tab, som måtte opstå i
forbindelse med denne aftale.
§ 5 Adgang til Web-tv ude og hjemme

YouSee kan således ændre programpakkernes
sammensætning, antallet af kanaler i programpakkerne, herunder lade en eller flere kanaler udgå
eller erstatte af andre, udbuddet af programpakker eller
øvrige lignende forhold omkring programpakkernes
~ammensætning, med forbehold af de begrænsninger,
Jer følger af ovennævnte samt af gældende lovgivning.

Forudsætningerne for at have adgang til Web-tv ude og
hjemme via YouSee er at der er en gældende
signalforsyningsaftale fra YouSee samt en gældende
aftale om Bredbånd fra Dansk Kabel TV.

YouSee vil, når det er muligt, give et varsel via
InfoKanalen på 1 måned ved ændringer af
programudbuddet. YouSee er dog berettiget til straks at
foretage en sådan ændring, hvis det skyldes forhold,
som YouSee ikke har indflydelse på.

Det er Dansk Kabel TV der supporterer alt vedrørende
Bredbånd, herunder adgangen til Web-tv.

YouSee vil i nødvendigt omfang levere
informationsmateriale til kundens repræsentanter, for
videre fordeling blandt de tilsluttede husstande, f.eks. i
forbindelse med ændringer i programudbud.
YouSee vil i takt med markedets behov udvide
programudbuddet med specialprogrammer, produkter
og andre tjenester, som henvender sig til større eller
mindre kundegrupper.

Foreningen kan opnå adgang til Web-tv ude og i
hjemmet.

§ 6 Leveringstid

Leveringstid oplyses af YouSee hurtigst muligt, efter at
aftalen er modtaget i underskrevet stand.
En leveringstid forudsætter, at de fornødne tilladelser,
herunder gravetilladelser mv. foreligger, og at arbejdet i
øvrigt kan udføres uhindret.
Leveringstiden opgives altid med forbehold for
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eventuelle forsinkelser, som følge af forhold, der ligger
uden for YouSee's kontrol.

ske samtidigt og uændret til de tilsluttede husstande der
signalforsynes via programfordelingsanlægget.

§ 7 Abonnementsprisen

Offentlig fremvisning eller erhvervsmæssig udnyttelse af
de leverede radio- og tv-programmer er kun tilladt efter
særlig aftale med YouSee og rettighedshaverne.

YouSee opkræver alle ydelser hos de tilsluttede
husstande.
Afregning af KODA- og COPY-DAN-vederlag vedrørende
programlevering sker i henhold til gældende regler.
YouSee opgør hvert år antallet af faktiske tilslutninger
pr. 31. december på vegne af kunden. Denne opgørelse
danner grundlag for indbetaling af vederlag i det
efterfølgende år.
Abonnementsprisen omfatter vederlag til KODA- og
COPY-DAN. YouSee opkræver disse vederlag hos de
tilsluttede husstande.
YouSee opkræver i denne aftale på vegne af anlægsejer
KODA- og COPY-DAN vederlag.
Je tilsluttede husstande bliver sat i takst når
signalforsyningen er etableret.
Alle afgifter opkræves kvartalsvis forud.
Abonnementsprisen betales af de tilsluttede husstande
kvartalsvis forud jf. § Bilag til aftalen.

Kunden skal videresprede programleverancen i
udsendelsesområdet i henhold til de til enhver tid
gældende tekniske regler fastsat af de offentlige
myndigheder.
Kunden er ikke berettiget til at optage
programleverancen eller nogen del heraf i videre
omfang, end formålet med nærværende aftale
nødvendiggør.
Kunden er ikke berettiget til at videresprede
programleverancen eller dele heraf på anden måde end
foreskrevet i aftalen.
Kunden og YouSee er enige om, at den af YouSee
leverede programforsyning ikke må videredistribueres
eller på anden måde videresælges til tredjemand,
herunder boligforeninger og antenneforeninger.
Boligforeninger der ligger inden for kundens geografi er
undtaget. Det vil sige at kunden kan forsyne
medlemmer og boligforeninger i og omkring kundens
fysiske adresse.

§ 8 Prisregulering

Abonne1113-n!§pri~WDe eksklu_siv eve_ntuelle rabatter
fficfel<sreguleres arllgt_12r. 1. Januar I overensstemmelse
med den almTnaelige-pr1Sudviklmg på markedet. P.t.
benyttes nettoprisindekset for juli måned det
foregående år, som opgøres og offentliggøres af
Danmarks Statistik. Udgår dette indeks kan YouSee
vælge at regulereT henhold til andet tilsvarende indeks.
Der tages forbehold for ændringer i offentlige afgifter
mv.
·ouSee kan endvidere regulere abonnementsprisen i
forbindelse med udefra kommende pris- og
omkostningsstigninger fra prgg@.ml,everandører, dog
kun efter et forudgåendeskriftligt varselpå45 åage.
For prisregulering henvises også til vedlagte brochure:
Abonnementsvilkår for Kabel-tv hos YouSee - YouSee Tv
(private husstande med individuel tilslutning).
§ 9 Fordeling og anvendelse af programmerne

Programforsyningen må udelukkende distribueres til
private husstande, herunder plejehjem, kollegier og
tilsvarende bofællesskaber.
Fordeling af de leverede radio- og tv-programmer skal

§ 10 Forpligtelser for Kunden

Ved udvidelse eller reducering af anlæggets adresser
(eksempelvis sammenlægning af lejligheder) leverer
kunden en specifikation af de ændrede adresser.
I forbindelse med behandlingen af adresserne betragtes
YouSee som databehandler og kunden som
dataansvarlig.
Adresserne vil udelukkende blive anvendt til
faktureringsformål og til markedsføring af de produkter,
som YouSee i henhold til aftalen skal levere til de
tilsluttede husstande.
YouSee må ikke overdrage eller på anden måde gøre
adresserne tilgængelig for tredjemand. YouSee må dog
overdrage adresserne til koncernforbundne selskaber,
hvis det sker alene med det formål at koordinere
markedsføringen til kundens medlemmer.
YouSee forpligter sig til at træffe de fornødne tekniske
og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at
oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres,
fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til
uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt
behandles i strid med persondataloven.
YouSee skal have adgang til at kontrollere og servicere
anlægget i boliger, rum og terræn, således at udvidelse/
ombygninger og reparation af installationer kan ske
omgående og uden hindringer.
Vælger ejendommen at skifte låsesystem, skal kunden
straks udlevere en ny nøgle til YouSee.
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Hvis opmærkning af stikledninger mangler som følge af
fremmede indgreb i anlægget, betaler foreningen for ny
opmærkning.

efter aftale med slutkunden og for slutkundens regning.

§ 11 Forholdet til rettighedshavere

I tilfælde af signaludfald hos mere end tre husstande,
søges fejlen normalt udbedret samme dag. Fejl hos en
enkelt husstand rettes inden for normal arbejdstid, og
op til 78 timer afhængig af art og omfang.
Fejlretningstid oplyses ved fejlmelding.

Erstatnings- eller vederlagskrav fra
programleverandørens side som følge af fordeling af
programmer fra YouSee, bæres af YouSee. Det er dog
en betingelse, at bestemmelserne i punkterne "Fordeling
og anvendelse af programmerne" og "Forpligtelser for
Kunden" er overholdt af såvel kunden som de tilsluttede
husstande.
Vederlagskrav, der fremsættes af andre
rettighedshavere, er YouSee uvedkommende, herunder
krav fra KODA- og COPY-DAN.

§ 12 Forsyningssikkerhed

(

.'ouSee afhjælper alle driftsforstyrrelser på YouSee's
eget udstyr frem til anlægget og hurtigst muligt, således
at forstyrrelsen i almindelighed er fjernet senest dagen
efter.
Såfremt den samlede programforsyning på grund af
driftsforstyrrelser i YouSee's eget udstyr har været
afbrudt i mere end 48 timer, regnet fra
fejlmeldingstidspunktet, ydes en forholdsmæssig
reduktion i betalingen.
Der ydes ikke reduktion, hvis afbrydelsen skyldes
forhold uden for YouSee's kontrol som nævnt i punktet
"Force majeure".

Den enkelte husstand kan tilkalde service inden for de
gældende åbningstider.

Driftsinformationer kan også oplyses elektronisk for det
enkelte postnr., se yousee.dk/driftsinfo.
YouSee udsender via Infokanalen vejledning til alle
tilsluttede husstande med oplysninger om tilkaldelse af
service.
Anlægsændringer eller justeringer eksempelvis som
følge af ændrede modtageforhold eller ændret
lovgivning samt reparationer på grund af beskadigelse,
kabelbrud, lyn, misbrug og uvedkommende indgreb i
anlægget er ikke indeholdt i abonnementsprisen, men
foretages af YouSee på Kundens anmodning og
faktureres særskilt til Kunden.
Det anbefales Kunden at tegne en forsikring, der
omfatter lyn og brand, da disse skader ikke dækkes af
denne aftale.
§ 15 Aftalens helhed

Aftalen udgør den fulde og eneste aftale mellem
parterne om programforsyning og service og erstatter
alle tidligere indgåede aftaler mellem parterne herom.
Ændringer i aftalen er kun gyldige, når de er aftalt i
skriftlig form.

§ 13 Anlægget

Programfordelingsanlægget seviceres af YouSee efter
bestemmelserne i denne
aftale, se § vedrørende Service.
ndgreb i programfordelingsanlægget må kun foretages
efter forudgående aftale med YouSee.
Alle om, til og frakoblinger foretages af YouSee.
Bygningsreparationer, herunder maling, pudsning og
tapetsering, der er en nødvendig følge af opsætning,
nedtagning eller flytning af kabler, stikledninger,
tilslutningsdåser eller andet materiel i boligen eller
bygningen, er YouSee uvedkommende.
Betaling af elforbruget er YouSee uvedkommende.

§ 16 Individualitet

Såfremt nogen bestemmelse i denne aftale kendes
ulovlig eller ugyldig, skal dette kun ramme den
pågældende bestemmelse, og de øvrige bestemmelser
skal fortsat opretholdes efter deres indhold.
§ 17 Misligholdelse

Aftalen kan i tilfælde af en parts væsentlige
misligholdelse ophæves uden varsel af den anden part
ved skriftlig meddelelse herom.
Det anses bl.a. for væsentlig misligholdelse:

§ 14 Service

YouSee's service omfatter sædvanlig vedligeholdelse af
programfordelingsanlægget til og med første
antennestikdåse i boligen, samt udbedring af de fejl, der
forekommer under normale driftsforhold. Fejlretning i
den enkelte husstand efter første antennestik udføres

- at kunden efter modtagelse af en rykkerskrivelse fra
YouSee ikke betaler det skyldige beløb til den angivne
frist, jf. punktet "Abonnementsprisen",
- at kunden fordeler eller anvender programmerne i
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strid med denne aftale, jf. punktet "Fordeling og
anvendelse af programmerne",
- at kunden ikke rettidigt meddeler YouSee ændringer i
antallet af husstande, jf. punktet "Forpligtelser for
kunden", og
- at en part bliver insolvent, træder i
betalingsstandsning, eller indgår i en kreditorordning
med alle eller nogle af sine kreditorer.
Ved øvrige former for misligholdelse er den krænkede
part berettiget til ved anbefalet brev at tilkendegive
misligholdelsen og kræve denne afhjulpet inden 30
dage.
Er misligholdelsen ikke afhjulpet inden udløbet af denne
frist, er den krænkede part berettiget til at ophæve
aftalen uden yderligere varsel ved skriftlig meddelelse
herom.

§ 22 Meddelelser

Alle meddelelser i henhold til denne aftale skal sendes
pr. brev til den pågældende parts adresse, som er
angivet på aftalens forside.
§ 23 Voldgift

Tvister mellem parterne i anledning af nærværende
aftale skal indbringes i første instans for Københavns
Byret eller om muligt for Østre Landsret.
Dog skal hver af parterne have ret til at kræve en
konkret tvist afgjort ved voldgift, mod at afholde 2/3 af
voldgiftsrettens omkostninger.
Såfremt en part ønsker en sag afgjort ved voldgift
fremfor ved de ordinære domstole, skal dette senest
gøres gældende i forbindelse med fremlæggelse af
svarskrift.

'i 18 Force majeure
En parts brud på denne aftale, der er forårsaget af
begivenheder uden for partens kontrol, herunder
strejker, satellitsvigt, naturkatastrofer, krig, oprør og
uroligheder, indgriben af civile eller militære
myndigheder, ændringer i love og anden offentlig
regulering, kan ikke påberåbes af den anden part som
misligholdelsesg rund.

I tilfælde af at en sag henvises til voldgift skal
Voldgiftsretten bestå af tre medlemmer, hvoraf hver
part udpeger et medlem. De udpegede medlemmer
vælger det tredje medlem, der virker som rettens
formand. I tilfælde af uenighed udpeges formanden af
Præsidenten for Københavns Byret.
Voldgiftsretten skal være nedsat senest en måned efter
at en af parterne skriftligt har meddelt den anden part
ønske om en sags henvisning til voldgift.

§ 19 Opsigelse, flytning og omkobling

Begge parter kan opsige aftalen med 12
måneders skriftligt varsel til udløb af et kvartal.
Opsigelse af aftalerne mellem de enkelte husstande og
YouSee, flytning og omkobling af pakker, er reguleret af
de til enhver tid gældende Abonnementsvilkår for Kabeltv hos YouSee - YouSee Tv (private husstande med
individuel tilslutning), jf. vedlagte brochure.
lvis Kunden har indgået en leasingaftale, hvor
YouSee er kautionist for programfordelingsanlægget,
følger opsigelsen fra Kundens side dog
leasingkontraktens afviklingsvilkår.

§ 20 Bindingsperiode

Aftalen kan tidligst af kunde opsiges 24 måneder efter
påbegyndt betaling.

§ 21 Overdragelse

YouSee har ret til at overdrage sine rettigheder og
forpligtelser til andre selskaber.

Ubestridte betalingskrav skal ikke kræves afgjort ved
voldgift, men skal under alle omstændigheder behandles
af de ordinære domstole.

§ 24 Digital kommunikation fra YouSee

Med henblik på at foreningen og YouSee ønsker at yde
en bedre slutbrugerservice, eksempelvis informere om
driftsforstyrrelser, produktændringer etc., vil YouSee
gerne i samarbejde med foreningen indsamle
kontaktoplysninger på og i de enkelte husstande,
herunder navne, e-mail og mobil nr.
Den enkelte husstand kan til enhver tid afmelde denne
service, når der eksempelvis fremsendes en driftsinfo.
§ 25 Bilag til aftalen

Til aftalen hører følgende:
Bilag 1: Kontaktpersoner i øvrigt
Bilag 2: Aftalen omfatter følgende enkeltadresser
Bilag 3: Aftalen omfatter følgende programmer
Brochure: Den til enhver tid gældende "Kanaloversigt"
Brochure: De til enhver tid gældende
"Abonnementsvilkår for Kabel-tv hos
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YouSee (private husstande med individuel tilslutning)"
Brochure: Tilmeld dig YouSee Nyhedsservice
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Bilag 1

Kontaktpersoner:

Sagskontakt
Driftchef Susanne Palsstrøm
Galgebakken Øster 1, 6A
2620 ALBERTSLUND
Mobil: 60352681
Primær kontaktperson
Steen Søndergaard
Galgebakken Over 10, 5A
2620 ALBERTSLUND
Mobil: 40330506
Teknisk sagskontakt
Driftchef Susanne Palsstrøm
Galgebakken Øster 1, 6A
!620 ALBERTSLUND
Mobil: 60352681
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Galgebakkens Beboerkontor
Henrik Nordfalk < henrik.nordfalk@gmail.com >
17. november 2014 18:04
/
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Fra:
Sendt:

Til:
Emne:

Vedhæftede filer:
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Fwd: FX5022338 - Møde på Galgebakken mandag den 27.10. kl. 17.00, Øster 1 ~
6/pavillon om hjørnet
0005022338_4000022508_Tilbud+ l_Hovedkontrakt+ KAS.P2---404704617 4.pdf;
Certifi cati o n_. htm

----------Videresendtemeddelelser---------Fra: Biba Schwoon <bibaschwoon(æcomxnet.dk>
Dato: 10. nov. 2014 kl. 14.48
Emne: VS: FX5022338 - Møde på Galgebakken mandag den 27.10. kl. 17.00, Øster 1 - 6/pavillon om
hjørnet
Til: Biba Schwoon <bibaschwoon(ii:comxnet.dk>, Henrik Nordfalk2 <henriknordfa]kri:r~vahoo.dk>, Kristian
Mikael
Olesen <kmo(fvpost3.tele.dk>, Niels Keller <keller.niels(([)gmail.com>, Niels Wilken
1
( :niels(dwilkentrvk.dk>, Steen Søndergaard <sts:c1~ucc.dk>

__ _______

Denne her har I (uopmærksomhed, beklager) ikke fået med 2015-priserne .
.:;;.,;._,

,.,

,

Det er selvfølgelig vigtigt at holde styr på, hvad der er 2014-priser og 2015-priser både hos YouSee/ComX
og Brøndby.
Hilsen Biba

-=ra: Line Kranholm [mailto:likr@yousee.dk]
endtt29. oktober 2014 11:09
Til: Biba Schwoorr;-spa@bo-vest.dk
Cc: Une Kranholm; Jan Hartmann
Emne: FXS022338 - Møde på Galgebakken mandag den 27.10. kl. 17.00, Øster 1 - 6/pavillon om hjørnet

Kære Biba og Susanne.

Tak for et godt møde i mandags.

For god ordensskyld, fremsender jeg vores tilbud i fonn af kontrakt i en opdateret udgave, således at det er
2015 priserne som fremgår af kontrakten.
---------··

17-12-2014 16:5016:50

Endvidere, aftalte vi at ved overgang til YouSee signalforsyning, ombyttes ComX CA-moduler til
tilsvarende YouSee CA-moduler, uden omkostninger for den enkelte beboer.

Så snart i har en dato klar for et ekstraordinært beboermøde og ellers forsat ønsker at Jan og jeg laver en lille
præsentation, vender i blot tilbage, så vi kan reservere datoen.

Venlig hilsen

Line Kronholm
Chefkonsulent

Teglholmsgade 1, Cl
0900 København

Telefon: +45 66 63 82 50
E-mail:

likr@yousee.dk

Web:

yousee.dk/foreninger

'u kan du få nyheder som er relevante for dig og din forening lige ind i din indbakke. Til meld dig på yousee.dk/nyhedsservice

Fra: Biba Schwoon L!..!...!.======--'-==-'---'--'--"==
Sendt: 22. oktober 2014 06:08
Til: 'Jesper Christensen'; Line Kranholm
Cc: 'Jan Hartmann'; 'Martin Vang Rabøl'
Emne: Møde på Galgebakken mandag den 27.10. kl. 17.00, Øster 1 - 6/pavillon om hjørnet
Prioritet: Høj

17-12-2014 16:5016:50

Kære alle.
Galgebakkens IT-udvalg ser frem til det aftalte møde på mandag den 27. oktober kl. 17.00.
Oprindeligt forventede vi at kunne holde møde, bl.a. med Dennis Finderup som deltager.
Dennis henviste i forbindelse med sin afskedigelse til Jan Hartmann, hvis vi havde spørgsmål,
der vedrø1ie ComX-kunder som Galgebakken.
Jeg er ikke klar over, om ovenstående mail-adresse til Jan Hartmann stadig er gældende. Hvis ikke,
bedes mailen videresendt, idet Galgebakkens IT-udvalg gerne vil ha' en tidligere ComX-medarbejder med
til mødet.
Vi vil desuden være glade for at ha' en tekniker, specielt Martin Vang Rabøl, som deltager. Maiiin kender
~mholdene på Galgebakken ud og ind og han både vil gerne og kan deltage.

. . c::; .----

I har fremsendt ny kontrakt til TV-leverance til Galgebakken. Den skal vi selvfølgelig gennemgå. Vi er på
spørgsmål til Line Kronholm blevet forsikret om, at den udmeldte datofrist ikke vil være gældende, så
længe vi forhandler.

Vores oprindelige ønske om et møde med ComX - senere Y ouSee og Dansk Kabel TV - skulle især dreje
sig om fremtiden for vores bolignet, omfattende TV, IT og telefon.
'lamtidig ville vi gerne fortsætte drøftelserne af det specielle forhold, at Galgebakken er i gang med at
~!anlægge en
Helhedsplan, der bl.a. medfører et gravearbejde rundt om alle huse til isolering af sokler. I den forbindelse
ville vi overveje, om en fiberløsning skulle være relevant for os.

Vi er samtidig interesseret i at drøfte funktionen af KUNDESERVICE.
To aktuelle sager finder vi meget usmidigtogdelvis forkert behandlet. Begge de implicerede har givet
tilladelse
til at bringe sagerne videre.
IT-udvalget ser gerne, at I har en holdning til sagsbehandlingen med til mødet.
V enlig hilsen 17-12-2014 16:5016:50

for Galgebakkens IT-udvalg og afdelingsbestyrelse/GAB
Biba Schwoon

KOPI
Subject:
Klage over Dansk Kabel tv
Date: Tue, 30 Sep 2014 07:26:55 +0000
From: Henrik <hemik"ensen iDhotmail.com>
To:
G.B. Kristian olesen <kmo~post3.tele.dk>, "klage(c~danskkabeltv.dk"
<klage@danskkabeltv.dk>

l

Til Dansk Kabel TV og medlem af IT-gruppen på Galgebakken.
Det startede med at jeg mistede netforbindelsen. Jeg har en router hvorfra det kører trådløst.
. .,eg kontaktede derfor comx, eller nu Dansk Kabel TV.
Jeg fik fortalt at hvis en teknikker kommer ud til mig, og det ikke var i deres del fejlen lå, bliver regningen
sendt til mig.
Jeg spurgte om de kunne vejlede mig til at finde ud af, om der var signal i den faste installation.
Det kunne de godt.
Først skulle jeg forbinde min computer direkte med kabel til routeren for at se om det hjalp.
Det gjorde det ikke, derfor skulle jeg for en sikkerhedsskyld lige prøve med et andet kabel.
Det virkede heller ikke.
Så skulle jeg forbinde min computer direkte med stikket i væggen. Der var stadig ikke netforbindelse. Så
skulle jeg prøve med det andet kabel for en sikkerhedsskyld. Det hjalp heller ikke.
Y ~jk~lerenkQ11staterede derfor at jeg havde brug fo~_~pJ~knikker;,,det-vai:-i-deres del-af anlægget der var
fejl.
·"••······----·--· ·----······..................... _......................

Efter nogle dage kom teknikkeren.
Han kunne måle at det ikke var deres del af anlæggermen routerewder var fejlen.
Han fortalte også at man ikke kunne vejlede på den før.oiiifalrtrn5åde.
Man kan ikke bare sætte et kabel imellem computer og stik. Det krævede også en anden kode end den til
routeren. Derfor kunne jeg ikke konstatere netforbindelse.
( Derfor føler jeg mig fejlbehandlet.*
**
Venligst Henrik

Den anden sag handler om beboere i Galgebakken Skrænt 3, der klager over lejlighedsvis manglende TVsignal,
men får at vide, at der ikke kan ses fejl i jeres system, og at det derfor må være en fejl, der findes hos den
klagende.
Fordi det bl.a. gælder fredag aftener, hvor børn i strædet forventer at kunne se Disney-sjov, ved klageren, at
det
gælder flere husstande end hans.

17-12-2014 16:5016:50

Nu forsøger jeg- Denne mail er vedhæftet filen: (FX) 5022338, som jeg ikke kan opløse.

M.v.h.
Henrik Nordfalk

17-12-2014 16:5016:50

Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

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

Indkaldelse til:

Budgetbeboermøde
med behandling af Agendaplan og indkomne forslag

tirsdag den 9. september 2014 kl. 1930
i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter
2) Valg afreferent
3) Valg af stemmeoptællere·
4) Referat fra regnskabsbeboermødet 25. marts 2014 (se GB Posten nr. 384, maj 2014)

Godkendelse af forretningsorden og dagsorden

5) Revision af Agendaplanen

6) Budget 2015
a) Gennemgang og diskussion af budget 2015
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet
c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119)
d) Antennebudget
e) Godkendelse af det samlede budget

7) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens

8) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på budgetbeboermødet,
skal være afdelingsbestyrelsen i hænde:
senest tirsdag den 26. august kl. 12°0
Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk - og elles på papir til GAB kontoret, Øster 1-2.
OBS: GAB kontoret og postkassen er flyttet hen til pavillonen for enden af gavlen ved Øster 1

Budgetforslaget samt evt. indkomne forslag og andet materiale til budget-beboermødet bliver
husstandsomdelt senest en uge inden mødet, og det kan også ses på Galgebakkens hjemmeside:
www.galgebakken.dk.

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 husstandsmedlemmer.
(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest 12. august 2014)

\;!J;½{, o1/Vl~Afdeling 59
Galgebakken
Budgetforslag 2015

Budgettet medfører en gennemsnitlig lejestigning i huslejen på 1,2% svarende til 1007 kr./m 2

Årsagen til stigningen fremgår af side 2, 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
61.042

Bruttoetageareal:
Lejemålsoversigt:
med 1 rum
med 2 rum
med 3 rum
med 4 rum
med 5 rum
med 6 rum
med 7 rum
Erhvervslejemål
Institutioner
D-hus

m2
3.994
7.020
4.785
13.884
30.909
0
0
326
0
125

Antal
131
120
58
153
239
0
0
2
0

Dette er et sammentrængt budget. Hele budgettet incl. 16-årig PPV-plan fås ved henvendelse på
ejendomskontoret.
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I dette diagram kan du se, hvor stor en andel af budgettet, der kan påvirkes hvordan:

18%

\

Budgettal kan ikke ændres

36%

Kan nedsættes, hvis der viser sig besparelser

17%
Kan ændres i henhold til aktivitetsniveau

111 Ændres

med ændringer I forbrug af opsparede

midler

\_11%

· Kan ændres i henhold til udviklingen i
afdelingen

Eksempel på lejestigningen for lejlighedsstørrelser i m2 :
Rum /m 2

Nugældende leje

a
a

A1 -1 rum 24,7 m2
01 - 1 rum 31,2 m2
A2 - 2 rum a 35,3 m2
C2 - 2 rum 58,5 m2
C3 - 3 rum a 72,7 m2
C4 - 4 rum 87,0 m2
A3 - 3 rum 93 m2
A1 - 4 rum a 103,6 m 2
AS - 5 rum 128,3 m 2

a

a
a
a

Gennemsnitlig
stigning kr. pr. mdr.

Ny leje pr.

29
34
39
59
70
82
83
93
115

2.413
2.849
3.320
4.931
5.892
6.872
6.950
7.844
9.687

2.384
2.815
3.281
4.872
5.822
6.790
6.867
7.751
9.572

-3-

1.1.2015

Afdeling 59

Budget for planlagt og periodisk vedligeholdelse, PPV-plan (konto 116)

Saldo henlæggelser primo
Planlagt forbrug
Henlæggelse i året
Anden finansiering
Saldo henlæggelser ultimo

2015

2014

21.235

22.113

-11.957
10.000
0

-10.478
9.600
0

19.278

21.235

Særlige forudsætninger

I forbindelse med vedtagelsen af afdelingens driftsbudget for 2015, 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 2015:

Der er afsat en budgetramme til reparation og udbedring af asfalt- samt flisebelægning
Der er afsat en budgetramme til brug for reparation af kloakker i terræn
Der er afsat en budgetramme til nødvendig udskiftning af termoruder
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il

BUDGET 01.01.2015 ~ 31.12"2015
Boligorganisation:

50

Afdeling 59
Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille Andelsboligforening

Galgebakken

50 Afdeling
165 LBFnr.:

Antal
rum

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Bruttoetageareal i alt (m

2

)

Antal

å lejemåls-

Antal leje-

lejemål

enhed

målsenheder

Lejligheder

0

(inkl. lette kollektivboliger,
ungdoms- og ældreboliger)

120

2

7.020

120

3

4.785

58

4

13.884

153

153

5

30.909

239

239

58

1

6

0

7

0

Enkeltværelser

3.994

131

1

131

Erhvervslejemål

326

2

1 pr. påbeg. 60 m2

6

1 pr. påbeg. 60 m2

0

1/5

0,0

Institutioner

125

D-hus

.. ·.·
I alt

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

Version pr. 22.08.2014, PKE

...

•.•.•

:·'_.,

· 6J.04Z

01.01.2015
1.007
12
1,20
678.000

·;,::io3-•/·

..·•

,,:·
. ;·/

707,0

Vridsløselille Andelsboligforening
BUDGET FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015
Galgebakken
Budget
2015

Budget
2014
(1.000 kr.)

Resultatopgørelse
2013
(1.000 kr.)

10.000.000

9.600

9.600

400.000

600

800

85.000

220

350

Konto
ORDINÆRE UDGIFTER
HENLÆGGELSER
120
121
123

Planlagt og periodisk vedligeholdelse
og fornyelse (konto 401) pr. m2
kr
164
Istandsættelse ved fraflytning m.v. (A-ordning)
1. Fælleskonto (konto 402) pr. m2
kr
7
Tab ved fraflytninger
(konto 405) pr. m2
kr
1

124.8

Henlæggelser i alt

10.485.000

10.420

10.750

124.9

SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

51.101.000

50.117

49.598

2.533.000

259

262

12.000

26

29

8.372.000

8.377

8.400

0

0
0
0

0
11
-5

300

262

-300
0

-262
163

0

43

0

0

-43

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER
125
126
127
129

130

134
135

Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.
Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.
Ydelse vedr. realkreditlån til
bygningsskader
Tab ved lejeledighed m.v.:
1. Tab ved lejeledighed m.v.
Lejetab, tilskud
Dækket af dispositionsfonden

0
0
0

Tab ved fraflytninger:
1. Tab ved fraflytninger
2. Dækket af henlæggelser
(konto 405)
Korrektion vedr. tidligere år

225.000
-225.000

Godtgørelse til fraflyttede lejere:
1. Udbetalt godtgørelse
2. Overført til afvikling
ved huslejeforhøjelse
(konto 303.4)

0
0

15.000

-15.000

137

EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT

10.917.000

8.662

8.860

139

UDGIFTER I ALT

62.018.000

58.779

58.458

140

Årets overskud

0

0

491

150

UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT

62.018.000

58.779

58.949
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Vridsløselille Andelsboligforening
Galgebakken
LEJ EFO RHØJ ELSE:

Boliger:

Ny

Forhøjelse i
procent

Nugældende
gennemsnitlig leje pr. m 2

Forhøjelse
gennemsnit2
lig leje pr. m

gennemsnit2
lig leje pr. m

Samlet
årlig
lejeforhøjelse

1,20

995

12

1.007

678.000

Eksempler på årlig leje beregnet på forskellige lejemålstyper i afdeling 59
A1 -1 rum
01 - 1 rum
A2 - 2 rum
C2 - 2 rum
C3 - 3 rum
C4 - 4 rum
A3 - 3 rum
A4 - 4 rum
AS - 5 rum
B5 - 5 rum

Nuvæ. Leje/mdr.
2.384
2.815
3.281
4.872
5.822
6.790
6.867
7.751
9.572
9.684

å24,7 m 2
a 31,2 m 2
a 35,3 m2
å 58,5 m 2
a 72, 7 m 2
å 87,0 m 2
å 93 m 2
å 103,6 m 2
a 128,3 m 2
å 130 m 2

BEREGNING-AF ENHEDER:
Lejemål
Boliger:
Erhvervslejemål

701
2

Institutionslejemål

0

Carporte/garager

0

I alt

703

Stign./mdr.
29
34
39
59
70
82
83
93
115
117

m2
60.591,00

Ny leje/mdr.
2.413
2.849
3.320
4.931
5.892
6.872
6.950
7.844
9.687
9.801

Lejemål a'
1 pr. lejemål

701
2

6

2

0

326,00 1 pr. påbeg. 60 m
0,00 1 pr. påbeg. 60 m
1/5

60.917,00

Antal enheder

0

707,0
Kr.
214.000
869.000
1.000
91.000
209.000
-15.000
-450.000
65.000

Kr./m 2
4
14
0
1
3
0
-6
1

984.000

17

Ekstraordinære udgifter

2.255.000

37

SAMLEDE UDGIFTER

3.239.000

54

-173.000
-45.000
-190.000

-3
-1
-3

-2.561.000

-42

678.000

12

ÆNDRING I FORHOLD TIL INDEVÆRENDE/NYT BUDGET:
Nettokapitaludgifter
Ejendomsskatter m.v.
Energiforbrug
Administration
Renholdelse
Vedligeholdelse
Øvrige variable udg. m.v.
Henlæggelser
SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER

Ordinære indtægter eksl. husleje
Renteindtægter
Andre ordinære indtægter
INDTÆGTER
SAMLET ÆNDRING I LEJEN
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Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2015

Budget 2014

Budget 2015

Grundskyld pålignes afdelingerne med en bestemt promille af den
afgiftspligtige grundværdi. Ved den afgiftspligtige grundværdi forstås
den laveste af følgende værdier:
1) Ejendommens grundværdi efter fradrag for forbedringer og
eventuel reduktion for fritagelser 2) beregningsgrundlaget for det
foregående budget, forhøjet med en reguleringsprocent.
Derfor beregnes ejendomsskatten 2015 med udgangspunkt i det
beregnede grundlag fra 2014 tillagt reguleringsprocent på 6,4%.

< Jalt overfør:t til budget (afrundet} .·

107

.·· .. 6.µ44.000

·••. 6~245.000.

3.684.000
3.000

3.372.000
0

Vandafgift
Forventet årsforbrug 2015 i m3

61.500

Vandafgift incl. moms
Målerafgift
Da de seneste regnskab udviser lavere forbrugstal end forudsat i
budget 2014, nedsættes tallet med 1.500 m3 •

; I alt overfø)1 til budget (afrundet}

Set i forhold til
tidligere år:

Forbrug i m3
Pris
Udgift i alt

3.$87.()00 .·.· • < ,3~372;000 · 1

>

Regnskab Regnskab
Budget
2012
2013
2014
60.181
60.276
63.000
53,0
56,5
53,5
3.189.593 3.403.786 3.368.610

Budget
2015
61.500
59,89
3.683.512

Vandforbrug
r63.500 , - , , - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - , - . , , . - - - - ,
63.000 ··f---C---',,--~-~...,...,--'-7.c.;--'---,----,-~-c-"-:A"-:::---~-~-..,.,....~=
62.500 -~~~---..,..,-,a'--'-',-'-,-c'',--'--,---'--7"'--=---.c:'--,-----'-~~,,-,-~
62.000 -t--,--'----c'---'-'---,-~-'c-c-'-c----,--;-c-'----,-.--,-7"''--,,-,-C-~--'----=--....::::-.,..,--'"'--c,:-:--'--c-!
61.500 -1-.~•~-....c:..:.-~,.:..c-~~-'-'-c-"'--"'-~~~~~--'-.c....cc----'-=..~~-'---'-j
61.000 -h':.c':-··-:c---'--.,..,--'~~+~~'-c--',---;;,,L,.c~~~~~c:.,-,--'---'.-:-'c:---~-:--=,.--::-:1

:t:==j;~==~~~G=:======:::::=::::::=::::==s==J

60.500
60.000 ,
59.500 + - - - - - c ' - - c - ~ ~ . . , . c c . ~..........--..,.cc.--'-~~---'-----'---'-'-.---'-~-'---,l
59.000 - J - . - - - - ' - - - - - , - ' - ' - ' - - ' - . - - - ~ ~ - - - ' - - - ' - - - - ~ - - ' - - ~ - ~ - - - ' - - ~ - - 58.500 +.--~-~-...,....~-----'----,---'---'-~~-----'--------,
2014
2015
2012
2013
Regnskab

Budget

Regnskab
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Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2015

111

Budget 2015

Budget 2014

El til fællesarealer

Forventet årsforbrug 2015 i kWt

162.000

El - fællesarealer

346.000

354.000

El og varme til ungdomsboliger

4.000

5.000

Målerpasning - varmeregnskab

260.000

250.000

Fastprisaftale er indgået med Midtjysk Elhandel gældende til 31.
december 2016. Transport af el betales til DONG.

... 610.000

I altoverført til btJdget (afrundet)
Udvikling forbrug fællesarealer:
Regnskab Regnskab
2012
2013
152.000
161.272
2,0
2,0
304.000
322.544

Set i forhold til
tidligere år:
Forbrug i kWI
Pris
Udgift i alt

Budget
2014
160.000
2,21
353.600

i·

609.000 . i

Budget
2015
162.000
2,13
345.676

Elforbrug

1d!llft000 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

t===::==::'.::=5 E~;;;;;;:::~~2=:='.~:'.==:=:=:~=::zj

162.000
160.000
158.000 +----"-"------'-___c,,.~-~:___'---"-'---"--''----'-'--------'-~----'------'-~'-------'l
156.000 ·
-----154.000 -1-'-----'--~----=---=--=---'---'-'--'-'-~--=---'-----"------"---'--'----l '------_-_""""'
_ __)
152.000 -l-'---'--4F'-----.'----"--------'-~~--=--=----~-'---'---"---'--'-"----'-~-l
150.000 +--'-----'---"---"---..-'-'----'----'--'--~"----=---=--=-"'-'-'~~-.,..1
148.000 +-"-----'--'------=----~--=-~~~.:___---~-'--'-'-C.:..:...--.c=.J
146.000 +--------------'-"--'--------c--"-----'-'-----'---'----'---"--'--'-1
2012
Regnskab

Regnskab

Budget

Pris

Kr.

2,5
2,0
--Pri<

1,5
1,0 ·
2013
Regnskab

Regnskab

Budget

-9-

Budget

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2015

Budget2015

Budget 2014

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

90.000
100.000
75.000

90.000
70.000
75.000

265.000

235.000

511.000
30.000

471.000
30.000

541.000

501.000

114.9 Ejendomskontor
Diverse udgifter
Tilkaldeabonnement - alarmfirma
Ejendom~kontor i alt

I au oyerført til '-lu~get (afrundet) · ·

115

115.1
115.2
115.3
115.4
115.5
115.6

>6.171~000 ·.

· 6.38_0.000.

Almindelig vedligeholdelse

Terræn
Bygning,
Bygning,
Bygning,
Bygning,
Materiel

Regnskab
2013
80.537
448.325
725.234
0
1.085.898
150.212

klimaskærm
Bolig/Erhverv
fælles indvendig
tekniske installationer

175.000
414.000
800.000
70.000
715.000
175.000

172.000
414.000
832.000
70.000
701.000
175.000

Stigningen skyldes hovedsageligt tagreparationer og reparationer
vedrørende vaskeriet.

I alt overført til budget (iifrilndet)
116

116.1
116.2
116.3
116.4
116.5
116.6

2.490.206

..

2.349.000 .··:

2.364;000/J

3.846.000
1.701.000
5.433.000
117.000
750.000
110.000

3.412.000
1.057.000
4.684.000
325.000
750.000
250.000

Planlagt og periodisk vedligeholdelse

Terræn
Bygning, klimaskærm
Bygning, Bolig/Erhverv
Bygning, fælles indvendig
Bygning, tekniske installationer
El-anlæg

Regnskab
2013
1.494.113
1.131.924
7.075.670
21.586
1.205.745
542.997

Konto 116 omfatter planlagt vedligeholdelse og dækkes af
opsparede henlæggelser. Vedrører blandt andet ny aktivitet
Materialegård. Ændringer af langtidsplanen er foretaget efter
beslutninger på afdelings- / afdelingsbestyrelsesmøder.

:la!toverførtfil btidgef(afr'llrtdet)

•·· .·· ··· 11.472.03? .. ·

- 11 -

. 11.957.000
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Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2015
121

Budget 2015

Budget2014

Istandsættelse ved fraflytning A-ordning
Henlæggelse istandsættelse fraflytning A-ordning
Henlagt pr. m2
6,55
Henlagt pr. lejemålsenhed
565,77

Henlæm:ielser
Konto 402 - primo
Forbrug konto 117.1
Henlagt konto 121
Konto 402 - ultimo

Regnskab Budget
2013
2014
1.217.346 1.602.685
-414.661
-600.000
800.000
600.000
1.602.685 1.602.685

400.000

600.000

kr.
kr.

Bud~et2015
1.602.685
-400.000
400.000
1.602.685

Henlæggelsesniveauet foreslås uændret. Ved budgettets
udarbejdelse var der forbrugt. Kr. 269.000 (medio 2014).

·· · · .· •· Jalt overført til budget (afrundet) · ·
123

. <40Q.000

. 600~ooo.·

85.000

220.000

Tab ved fraflytning

Henlæggelse til tab ved fraflytning
Henlagt pr. m2
Henlagt pr. lejemålsenhed

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

1,39
120,23 kr.

Budget
2014
1.205.773
-300.000
220.000
1.125.773

Budget2015
1.125.773
-225.000
85.000
985.773

Ny lovgivning foreskriver, at afdelingens maksimale tab på beboere,
der flytter efter den 1. april 2013, højest kan udgøre 319 kr. pr.
lejemålsenhed (2014 sats). Tab derudover skal dækkes af
boligorganisationens dispositionsfond. Saldoen kan ikke overføres til
andre formål, men skal forbruges op, indtil beløbet svarer til den
årlige maksimale risiko for afdelingen.
*) Som hovedregel anses 70% af tilgodehavendet på fraflyttere som
muligt tab. Tilgodehavendet på fraflyttere (flyttet før 1.4.2013) pr. 30.
juni. 2014 kr.921.911.

· · 1alt overfø·rt til b~dget {afrundet) . . ·. .

. :., SS.00O" . . ·.·
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Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59, Galgebakken
Budgetberegning 2015

Budget 2015

Budget 2014

Indtægter
201

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

52.788.000
3.000
195.000
4.380.000
119.000
0
11.000

52.110.000
3.000
192.000
4.195.000
119.000
15.000
11.000

57.496.0(lO ·.•

56,645.000

I 2014 er renoveringen af facaden Købmand fuldt afskrevet (se konto
126). Denne post har dog ingen driftspåvirkning, da beløbet er
opkrævet tilsvarende hos lejer.

, lait overtørt til budget(afrundet) . ., •.
202

Renter
Tilgodehavende hos boligorganisationen forrentes med

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

1,50%

231.000
8.000

186.000
8.000

480.000
40.000
0

480.000
50.000
10.000

Der budgetteres med en forholdsmæssig andel af den forventede
nettorenteindtægt fra organisationens portefølje, der for 2015
forventes at blive i området omkring 1,5%.

•· il alt overførttil budget {afrundet)

Andre ordinære indtægter
203.2 Drift af fællesvaskeri m.v.
Drift af fællesvaskeri / 118100
Salg af vaskekort
Diverse indtægter
Seneste regnskab viste en indtægt vedrørende vaskeriet på kr.
476. 775. Udgiften vedrørende vaskeriet budgetteres på konto 118.1.

I alt oveiført til budget (afrundet)

520.000"~\ .·.·.

203.3 Andel af fællesfaciliteters drift
Kommunes andel af pasning grønne områder
Salg udlån
Lejeindtægt udlån
Pub/Pensionistklub
Omstilling Postkasser
Kommunes andel stibelysning

I alt overført til budget (afrundet) ·

41.000
8.000
30.000
190.000
2.000
37.000

· :308.000 ·..·

- 15 -

,. ·.540,000;

40.000
8.000
30.000
180.000
0
35.000

29.3.000

Vridsløselille Andelsboligforening
ANTENNEBUDGET FOR TIDEN 01.01.2015 - 31.12.2015
Galgebakken

Budget
2015

Budget
2014

-172.000

-239.000

67.000

75.000
178.000
935.000

150.000
178.000
936.000

-75.000
0
-1.000

56.000
1.072.000

52.000
1.077.000

4.000
-5.000

697

689

8

1.563

Mdr. bidrag
(afrundet)
129

Ændring

Konto

305.530
305.534
305.535
305.537
305.538

Antennebidrag
Antenneregnskab primo
Antenneudgifter:
Serviceabonnement
Afskrivning antenneanlæg
Afdrag + renter på gæld til ombygning
Administrationsbidrag, fast bidrag:
Øvrige aftaler 80 kr. inkl. moms pr. tilsluttet
Antenneudgifter i alt
Antal tilsluttede lejemål:
I alt

Antennebidrag
Årligt bidrag:
Bidrag pr. tilmeldt

1.538
Nuværende bidrag
Samlet ændring 2015

- 17 -

129
0

Referat af kvartersmøde for beboere ved P-plads A
11. august 2015

(1) Susanne Palstrøm valgt til dirigent
Claes Solborg (Skrænt 1-7} valgt til referent.

(2) Og (4) (Willys optælling).
P-korts ordningen betragtes som meget positiv og fortsætter. Den har lettet

P-forholdende ved Skrænt 1 & 3. Der er dog stadig mangel på pladser,
Efter kl 22. Især P-pladsen ud for Skrænt 3 bliver hurtigt fyldt om aftenen. Det
er yderligere konstateret, at biler fra Hyldespjældet igen
bruger pladsen.

(3) Mange delte meninger om evt. konvertering af det lille naturområde
Mellem Skrænt 1 & 3 og græsstykket overfor elefanttrappen. For

græsstykkets vedkommende var der bekymring over en mulig lettelse
For trafikken af "De Brune Bude", der leverer hash og måske andre stoffer
Til udlevering lige ved elefanttrappen.(se nedenfor under pkt.5)
Beslutninger:

Susanne undersøger mulighederne for at markere parkeringsbåse ved hjælp
af en form for "søm", der kan slås/skrues ned i gruset. Dette kan muligvis give
ekstra pladser, idet 2 biler ofte tager plads for 3 eller 4.
Susanne undersøger endvidere muligheden for at etablere motorcykelparkering på græsstykket via lægning af en fliserække og stålbøjler til

fastlåsning.
Lasse W vil undersøge muligheden for en form for "flexparkering" ( flere biler
bag hinanden efter indbyrdes aftaler), på arealet mellem naturområdet og
Skrænten (hvor der indtil for nylig var parkeret en combi-camp)
Skrænt 1 udarbejder en ansøgning til kommende beboermøde (15.sep)
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GAB-møde 10, 2014, pkt. 7:
Ansøgning om rampe op til stræde:
Der er kommet yderligere oplysninger til ansøgningen, som godtgør at ansøgningen om en rampe i
mellemstrædet er basseret bl.a. på en hospitalsudredning og altså ikke kun et personligt ønske. Imidlertid er
der blandt beboerne i strædet forskellige holdninger til det ønskelige i at få den pågældende trappe erstattet
en rampe. En mulig løsning kan være, at rampen laves i det modsatte mellemstræde, men i så fald skal
græsstien bagstrædet ud til p-pladsen erstattes af en flisegang. Det blev besluttet at holde en høring i løbet af
september måned blandt beboerne i de berørte stræder.

GAB-møde 12, 2014, pkt. 9:
Fornyet henvendelse vedr. rampe:
Beboeren, som ønsker, at der bliver lavet en rampe i sit stræde, har igen henvendt sig til GAB: Hun ønsker fortsat,
at rampen laves i mellemstrædet, der hvor der kun er kort afstatid til en eksisterende sti, og hun gør opmærksom
på brandtilsynets konklusioner fra 2008. Henvendelsen blev drøftet i GAB. Konklusionen var, at der ikke er
afgørende nyt, og det fastholdes, at der skal laves en nabohøring for beboerne i de berørte stræder. Biba svarer
beboeren.

Kære Hundeejer.

Kære Hundeejere

Husk at møde op til Budgetbeboermøde tirsdag

Husk at møde op til Budgetbeboermøde tirsdag

d.9/9-14. der kommer et forslag til hundelegeplads.

d.9/9-14. der kommer et forslag til hundelegeplads.

Kunne du tænke dig et sted hvor din hund kan løbe

Kunne du tænke dig et sted hvor din hund kan løbe

uden snor, uden at den løber efter cykler, børn og
løbere.

1..

uden snor, uden at den løber efter cykler, børn og
løbere.

Så mød op og giv din stemme.

Så mød op og giv din stemme.

Hilsen husdyrudvalget.

Hilsen husdyrudvalget.
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

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

Materiale til:

Regnskabsbeboermøde
Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 1930 i Beboerhuset
Forslag til dagsorden:
1) Valg af dirigenter 2) Valg af referent 3) Valg af stemmeoptællere
4) Referater fra budgetbeboermødet 12. sept. 2013 (bragt i GB Posten nr. 379) og beboermødet om
legebanen 25. nov. 2013 (bragt i GB Posten nr. 381) 5) Godkendelse af forretningsorden og
dagsorden

6) Beboerhusgruppen
a) Nyt kommissorium for Beboerhusgruppen (side 4ø.)
b) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning
c) Valg til Beboerhusgruppen

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning (side 2-3)
8) Godkendelse af årsregnskab 2013*
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2013
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb
c) Afstemning om årsregnskab 2013
9) Behandling af indkomne forslag
a) Dispensation til C3 ombygning (side 4n.)
b) Underskudsgaranti til Tårnprojektet (side 5ø.)
c) Undersøgelse af udgifter til omfangsdræn (side 5n.)
10) Valg til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse (side 6)
a) Valg til medlemmer Afdelingsbestyrelsen
b) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen
11) Valg af intern revisor
12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe

,,

13) V As kommende generalforsamling den 20. maj 2014
14) Eventuelt

*) Sammen med dette materiale er årsregnskabet omdelt i en kort udgave, som kun indeholder de overordnede
regnskabstal. Det komplette årsregnskab 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 husstandfår udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og
disses myndige husstandsmed/emmer.
(Materialet er husstandsomdelt senest tirsdag d. 18. marts)

Totalrådgiverteamet forestået af arkitektfirmaet NOVAS, som blev valgt blandt et stort antal
ansøgere efter udbud i slutningen af 2013.
Planen omfatter nu arbejde i en række temagrupper (om facader, badeværelser,
installationer/ventilation og forbrugsmåling og udearealer). Der er mange tilmeldte til grupperne, og
en livlig debat og spørgelyst har præget de første møder. Arbejdet fortsætter i 2014 henimod
projektering af prøvehuse.
Kommunikationen omfatter dels omdeling af Byggeposten med jævne mellemrum, dels oprettelse
af hjemmeside på BO-VESTs hjemmeside. Hjemmesiden for Galgebakkens Helhedsplan vil være
klar i marts måned, desværre forsinket p.g.a. sygdom.

Galgebakkens 40 års jubilæum
Beboerhusgruppen realiserede en formidabel fejring af 40-årsjubilæet. På Facebook var
meddelelsen spredt og havde nået et stort antal af tidligere og nuværende beboere, som ønskede at
deltage i festlighederne.
GalgebakkePosten udgav ved en særlig lille redaktionsgruppe et jubilæumsnummer, der blev læst
med begejstring både af beboerne og af jubilæumsgæsterne.
GAB afholdt en reception for samarbejdsparter udefra og ønskede på bebyggelsens vegne bidrag til
kunst på Galgebakken. For gavepengene er indkøbt en uro/mobile lavet af kunstneren Karin Olesen.
Den er placeret i indgangspartiet i Beboerhuset og varierer udseende efter dags- og aftenlys, sol og
skygge.
Tak til alle, der arbejdede med, både beboere og ansatte, er fremsat. Men en STOR TAK skal
selvfølgelig med i beretningen. Jubilæet viste alt, hvad Galgebakken formår, når de store sejl sættes
til, og var til stor fornøjelse for både børn og voksne.

Jubilæumsgaven Legebanen
Det gav større problemer end umiddelbart forventet dels at finde frem til den rette sammensætning af
indholdet i legebanen, dels at finde den rette placering. Legepladsfirmaet Elverdal var blevet kontaktet
og havde udført et projekt, der umiddelbart vakte begejstring. Men - første beboermøde sendte
udvalget tilbage til arbejdet, suppleret med to nye medlemmer, p.g.a. den foreslåede placering på
Grønningen. Efter grundig søgen blev næste placeringsmulighed i "skovstykket" op mod Kærmosevej
vedtaget på beboermøde nr. 2. Legebanen er nu afleveret til bebyggelsen. Den vil blive indviet, så
snart jord og græs kan klare at blive taget i brug.
Affaldsforsøg i samarbejde med Albertslund Kommune og Vestforbrændingen
igangsættes i april 2014 og løber ca. et halvt år. De ansatte, Genbrugsgården og beboerne udfordres,
men grundig information i hele forløbet skal bidrage til, at forsøget lykkes.
Tårnet - en vild ide
bygges i foråret 2014, dog endnu uden fuldstændig sikring af økonomien.
Galgebakkens Bolignet
Salg af ComX til TDC/YouSee ændrer, i hvert fald foreløbig, ikke de betingelser, som Galgebakken
har kontrakt på. Men IT-udvalget holder tæt kontakt til ComX og vil snarest blive inviteret til møde
om de fremtidige udviklingsmuligheder - eller evt. det modsatte set med Galgebakkens øjne.
Kommunikation på Galgebakken
Galgebakkens hjemmeside vil blive bevaret og fortsat, sideløbende med Helhedsplan-hjemmesiden.
TV-info-siden har fået nye redaktører.
GalgebakkePosten fortsætter med sin nuværende redaktion.
Og månedssedlen fra Beboerhuset vil fortsat blive udgivet i papirversion. Beboerhuset arbejder med
på andre måder at digitalisere sin virksomhed.
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
marts 2014
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Til pkt. 9b, Underskudsgaranti til Tårnproiektet:

Forslag om at Galgebakken stiller en underskudsgaranti på 70.000 kr. til
færdiggørelse af Tårnet.
Begrundelse:
Sammen med Hyldespjældet har vi fået 500.000 kr. af Real Dania til opførelse af Tårnet, et 9. meter
højt kunstnerisk udkigstårn mellem Hyldespjældet og Galgebakken. Vi har fået byggetilladelse af
Albertslund kommune. Vi har fået lavetjordprøver, metalarbejde og entreprenører er i gang. Vores
problem er, at jorden var blød, så der skal bankes pæle ned i jorden under Tårnet, og det kommer til
at koste ca. halvdelen af prisen for Tårnet. Tårnet vil derfor komme til atkoste os 640.000 kr., så vi
kommer til at mangle 140.000 kr.
Vi har søgt fonde Mærsk, Nordea, Real Dania osv. uden resultat. Vi søger stadig og mangler svar
fra Friluftsrådet, men forventer kun at få penge til udeområderne omkring Tårnet.
Vi har derfor brug for en underskudsgaranti på 70.000 kr. fra hver bebyggelse til færdiggørelse af
Tårnet, da vi ikke tror på, at vi som beboere kan udføre arbejdet, der kan gøre Tårnet færdigt.
Birthe Y. Nielsen Over 1-3 A

Til pkt. 9c, Undersøgelse af udgifter til omfangsdræn:
Forslag til beboermødet tirsdag den 25. marts kl. 19.30:

(

Beboermødet pålægger Galgebakkens Afdelingsbestyrelse at finde ud af, hvad
det vil koste at etablere omfangsdræn i forbindelse med den kommende
renovering af Galgebakken.
Begrundelse:
Vi mener, at de våde krybekældre er en stor og medvirkende årsag til fugt- og skimmelproblemerne
i Galgebakkens boliger, og at årsagen til de yåde krybekældre er, at de nedgravede dræn under
kældrene ikke fungere som planlagt. Hele dette spørgsmål har - indtil videre - ikke været inddraget
i den store renoveringsplan for Galgebakken. Vi mener, at etableringen af omfangsdræn vil
fremtidssikre Galgebakkens boliger. Derfor vil det som et første skridt være en god ide at finde ud
af, hvad det vil koste at etablere omfangsdræn (nedgravet rundt om boligerne) i forbindelse med
renovermgen.
Benny Klausen (Vester 8,3) og Poul Albret (Neder 7, IB)
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ÅRSREGNSKAB 01.01u2013 - 31.12m2013
Boligorganisation:
Afdeling 59
Boligorganisationsnr.
LBFnr.:

Vridsløselille
Andelsboligforening
V/BO-VEST
Malervangen 1
2600 Glostrup

50 Vridsløselille Andelsboligforening

Galgebakken

50 Afdeling
165 LBFnr.:

Tilsynsførende
kommunenr.: 165

900

Galgebakken
Galgebakken Torv m.fl.

Albertslund Kommune
Nordmarks Alle 1
2620 Albertslund

2620 Albertslund

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

Telefon:
8818 08 80
Telefax:
88 18 08 81
E-postadresse:
bo-vest@bo-vest.dk
CVR-nr. (Se-nr):
29 96 63 89
Bruttoetageareal i alt (m2)

Antal

ålejemåls-

Antal leje-

rum

lejemål

enhed

målsenheder

1

-

-

0

2

7.137

122

122

3

4.344

52

4

13.515

150

150

5

31.807

246

246

6

-

-

0

7

-

0

'.:,

-

'cf;{s=

3.909

128

1

128

(I:·t~

326

2

1 pr. påbeg. 60 m2

6

-

-

1 pr. påbeg. 60 m2

0

-

1/5

0,0

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

Enkeltværelser
Erhvervslejemål
Institutioner

!-~ti
··.·.·.··fr

D-hus
lait

/•,.'

/'•

,.

r.

125

. 61.1~3
.

...

700
. ·.

1

1··

52

704,0

Vridsløselille Andelsboligforening
Boligorganisationsnr.

50

Afdeling 59

ÅRSREGNSKAB 01.01.2013 - 31.12.2013
Administrationens påtegning
Afdelingens årsregnskab fremlægges hermed til afdelingens og bestyrelsens godkendelse, idet der gøres
opmærksom på følgende forhold:
Landsbyggefonden har meddelt skema A tilsagn, den 14. december 2012 til en samlet
anskaffelsessum på kr. 386.455.144. Der forudsættes gennemført andre private arbejder med samlet
anlægsudgift på kr. 74.700.000.
I løbet af 2013 blev der på baggrund af skema A gennemført udbud af teknisk rådgivning. Projektering pågår.
Pr. 31.december 2013 er der anvendt kr. 7.569.670 på helhedsplansarbejderne.
Afdelingens henlæggelser overstiger pr. 31.12.2013 afdelingens tilgodehavende hos boligorganisationen. Dette
skyldes i det væsentlige, at uafsluttede forbedringsarbejder er finansieret ved lån af egne midler.

Økonomichef

Pia Keis
Økonomimedarbejder

-3-

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 59

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2013 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 god regnskabsskik for almene
boligorganisationer som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2013
medtaget de godkendte resultatbudgetter for 2013 og 2014. Resultatbudgetterne har, som det
også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Der er jf. note 20 ydet andre driftsstøttelån til afdelingen med samlet saldo på kr. 9.300.000 pr.
31/12 2013. 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.

København, den 21. februar 2014

KPM
oriseret Revisionspartnerselskab

·

~

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor

~~

Louise Bjerggaard Thomsen
statsaut. revisor
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2013 -31.12.2013
AFDELING 59
Resultatopgørelse

2013
Konto

Note

*
Budget

*
Budget

2013
2014
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

UDGIFTER
ORDINÆR DRIFT

105.9

1

Nettokapitaludgifter

11.673.826

11.716

11.614

5.874.074
3.422.094
1.380.708
1.307.660

5.875
3.554
1.495
1.240

6.245
3.372
1.493
1.340

653.379

345
237

359
250

3.064.172

2.771
162
108

2.760
391
101

15.702.087

15.787

16.311

6.257.445
2.490.206

6.309
2.485

6.171
2.364

11.537

10.478

-11.537

-10.478

800

600

OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER:

106
107
109
110
111

2
3

Ejendomsskatter
Vandafgift
Renovation
Forsikringer
Afdelingens energiforbrug:
1. El og varme til fællesarealer
3. Vand-og varmeregnskaber

112
4

Bidrag til boligorganisationen:
1. Administrationsbidrag
2. Dispositionsfondsbidrag
2. Arbejdskapitalbidrag

404.020
249.359

2.793.132
162.624
108.416

Offentlige og andre faste udgifter i alt

113.9

VARIABLE UDGIFTER:

114
115
116

5
6
7

Istandsættelse ved fraflytning:
(A-ordning):
1. Afholdte udgifter
2. Heraf dækket af tidligere
henlæggelser (konto 402)

117

118

119
119.9

Renholdelse
Almindelig vedligeholdelse
Planlagt og periodisk vedligeh. og fornyelse:
1. Afholdte udgifter
11.472.035
2. Heraf dækket af tidligere
henlæggelser (konto 401)
-11.472.035

7

8

Særlige aktiviteter:
1. Drift af fællesvaskeri
3. Drift af møde- og selskabslokale

0

414.661
-414.6q1

0

-800

-600

. - "564.630
378.205

942.835

630
482

611
681

1.781.322

1.844

1.945

11.471.808

11.749

11.772

Diverse udgifter
Variable udgifter i alt
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RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 01.01.2013 -31.12.2013
AFDELING 59
Resultatopgørelse
2013
Konto

Note

*
*
Budget
Budget
2013
2014
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

INDTÆGTER
ORDINÆR DRIFT

201

202

Boligafgifter og leje:
1. Beboelse
Forbedr.-leje, køkkener
Trinetteleje
2. Leje, enkeltværelser
3. Erhverv
Forbedringleje
7. Særlig lejeforh. vedr. råderet
14 Renter:
i boligorganisationen
15 1. Øvrige renteindtægter

203
7
7

7
31

203.9

52.040.412
2.985
194.080
4.323.171
119.040
24.972
7.148
180.839
5.069

Andre ordinære indtægter:
2. Drift af fællesvaskeri
3. Drift udlån
Pasning grønne områder
Kommunal stibelysning
4. Drift af
Galgebakkens Pub

56.711.808

52.103
3
188
4.095
99
25
0

52.110
3
192
4.195
119
15
11

185.908

419
8

186
8

540
38
36
31

540
38
40
35

796.706

185

180

1.050.000

1.050

1.107

58.744.422

58.820

58.779

204.394

0

0

204.394

0

0

58.948.816

58.820

58.779

488.925
55.781
36.000
31.000
185.000

6. Overført fra opsamlet resultat
SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER

206

16 Korrektion vedr. tidligere år

208

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT

209

INDTÆGTER I ALT

* Anførte budgettal er i henhold til godkendte budgetter.
Budgetter er ikke omfattet af revision.
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BALANCE PR. 31.12.2013
AFDELING 59

Regnskab
2013

Regnskab
2012
(1.000 kr.)

Konto Note
PASSIVER
HENLÆGGELSER

401
402
405
406

27
28
29
30

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

22.112.725
1.602.685
1.205.773
3.005.799

23.985
1.217
1.118
1.473

HENLÆGGELSER I ALT

27.926.982

27.793

31

Opsamlet resultat

3.812.957

4.372

31.739.939

32.165

406.9

407
407.9

HENLÆGGELSER - +/- OPSAMLET RESULTAT
LANGFRISTET GÆLD
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM

408

Oprindelig prioritetsgæld:
1. Realkredit Danmark
4. Landsbyggefonden

9.808.261
2.155.284

19.146
2.280

409
411

Beboerindskud
Afskrivningskonto for ejendommen

4.933.142
360.842.369

4.933
351.379

412.9

Finansiering af anskaffelsessum i alt

377.739.056

377.739

133.850.386

11.603
126.837

3.733.577

3.039
349

9.300.000

9.300

524.623.019

528.867

7.807.454
4.468.851
123.478
258.887
304.828

8.095
2.821
142
165
239

12.963.498

11.462

569.326.456

572.494

413

Andre lån:
32 1. Forbedringsarbejder m.v.
33 2. Bygningsrenovering
-

414

415

417

- - - - - ------ - - - - - -

11.210.433
122.639.953
- -------

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

3.339.168
394.409

Driftsstøttelån:
1. Driftstabslån
LANGFRISTET GÆLD I ALT
KORTFRISTET GÆLD

419
421
422
423
425

34 Uafsluttede forbrugsregnskaber
35 Skyldige omkostninger
Mellemregning med fraflyttere
Forudbetalte boligafgifter og lejer inkl. varme
36 Anden kortfristet gæld

426

KORTFRISTET GÆLD I ALT

430

PASSIVER I ALT
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NOTER
AFDELING 59
Resultatopgørelse
2013
Konto Note

115

6

Almindelig vedligeholdelse
Terræn, konstruktion
Terræn, teknisk anlæg
Terræn, inventar
Terræn, beplantning
Bygning, klimaskærm, fundament
Bygning, klimaskærm, facade
Bygning, klimaskærm, tag
Bygning, klimaskærm, altaner og altangange
Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger
og lemme
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, konstruktion og
inventar
Bygning, bolig-/ erhvervsenhed, installationer
Bygning, fælles indvendig
Bygning, tekniske installationer, afløb
Bygning, tekniske installationer, el- og belysning
Bygning, tekniske installationer, vand
Bygning, tekniske installationer, varme
Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles
Bygning, tekniske installationer, ventilation
Materiel, kørende
Materiel, andet
Almindelig vedligeholdelse i alt

-------

--- - - - - - - - -

- 13 -
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Budget
Budget
2013
2014
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

48.610
5.246
16.153
10.528
10.991
86.367
225.594
0

55
25
30
7
50
120
50
100

55
80
30
7
34
120
100
0

125.373

145

160

374.831
350.403
0
284.686
262.602
271.951
244.683
8.671
13.305
135.154
15.058

232
650
0
120
355
220
151
60
5
80
30

267
565
70
60
300
180
151
0
10
80
95

2.490.206

2.485

2.364

NOTER
AFDELING 59
Resultatopgørelse
2013
Konto
118/203
118.1

Note
7

203.2

Budget
Budget
2014
2013
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

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

112.512
95.365
202.321
15.000
69.735
51.440
9.503
-3.500
12.254

125
90
230
15
100
40
12
3
15

125
90
230
16
80
40
12
3
15

Udgifter fællesvaskeri ~ alt

564.630

630

611

Indtægter fællesvaskeri

519.925

571

575

Drift af fællesvaskeri i alt

44.705

59

36

Rengøring beboerlokaler, løn
Rengøring af møde og selskabslokaler
Husleje
Vandforbrug
Varmeforbrug
Inventar og service
Kontorartikler, telefon, licens m.v.

70.928
0
202.440
8.980
37.371
40.483
18.003

100
5
226
11
45
70
25

110
5
230
11
50
250
25

Udgifter møde- og selskabslokaler i alt

378.205

482

681

Drift af møde- og selskabslokaler i c!lt

378.205

482

681

Særlige aktiviteter i alt

422.910

282

459

Drift af møde- og selskabslokaler

118.3

.,

·:;·.,...._: . . . v/ ..~
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NOTER
AFDELING 59
Resultatopgørelse
2013

Konto
127

Note
11

Ydelser på realkreditlån til bygningsskader
6.376.692
3.275.820
-1.602.639
349.792

6.303
3.388
-1.722
339

6.508
3.144
-1.624
349

8.399.665

8.308

8.377

261.948
-261.948

350
-350

300
-300

0

0

0

Rentekorrektion 2012 m.m.
Korrektion diverse varme

161.149
2.092

225
0

0
0

Korrektion vedr. tidligere år i alt

163.241

225

0

Afdrag (konto 303.2)
Renter m.v.
Offentlige tilskud
Administrationsbidrag
Nettoydelse på lån til bygningsskader
130

12 Tab på fraflyttere
Tab på fraflyttere
Dækket af henlæggelser
Samlet tab - dækket af henlæggelser

134

202

Budget
Budget
2014
2013
(1.000 kr.) (1.000 kr.)

13 Korrektion vedr. tidligere år

14 Renter
------

-

---------

Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af
afdelingernes mellemværende med organisationen igennem året.
202.1

206

15 Øvrige renteindtægter
Renter, fraflyttere - friv.forllig

5.069

8

8

Øvrige renteindtægter i alt

5.069

8

8

Korrektion belysning
Korrektion varme
Tidligere afskrevne fraflyttere
Korrektion rekvisitioner
Diverse indtægter lån

6.936
23
22.029
173.711
1.695

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Korrektion vedr. tidligere år i alt

204.394

0

0

16 Korrektion vedr. tidligere år
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NOTER
AFDELING 59
Regnskab

Regnskab

2013

2012
(1.000 kr.)

Afholdte udgifter primo
Tilgang i året

5.211.288
2.358.382

2.274
2.937

Anskaffelsessum

7.569.670

5.211

Værdi ultimo

7.569.670

5.211

3. Helhedsplan

Underfinansieringen udgør pr. 31/12 2013 kr. 7.569.670, hvilket midlertidigt er finansieret af
afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger godkendt
byggeregnskab.
4. Renovering Bolignet - ComX
Afholdte udgifter primo

890.693

891

Anskaffelsessum

890.693

891

Afdrag og afskrivninger primo
Afskrivning i året

89.000
178.000

0
89

Samlet afdrag og afskrivninger

267.000

89

Værdi ultimo

623.693

802

Underfinansieringen udgør pr. 31 /12 2013 kr. 623.693, hvilket midlertidigt er finansieret af
afdelingens egne midler. Afvikling heraf sker budgetmæssigt.

Forbedringsarbejder i alt --

303.2

-- 19.418.663

17.653

Afholdte udgifter primo

22.419.374

22.419

Anskaffelsessum

22.419.374

22.419

Afdrag og afskrivninger primo
Afdrag i året

7.671.405
2.085.867

5.639
2.032

Samlet afdrag og afskrivninger

9.757.272

7.671

12.662.102

14.748

19 Bygningsrenovering m.v.
1. Tagrenovering 1980

Værdi ultimo
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NOTER
AFDELING 59
Regnskab

Regnskab

2013

2012
(1.000 kr.)

Afholdte udgifter primo
Tilgang i året
Afgang i året (konto 116.3)

2.319.767
2.420.950
2.420.950

0
2.320
0

Anskaffelsessum

2.319.767

2.320

Værdi ultimo

2.319.767

2.320

Konto Note
5. Skimmelsanering

Underfinansieringen udgør pr. 31 /12 2013 kr. 2.319. 767, hvilket midlertidigt er finansieret af
afdelingens egne midler. Endelig finansiering iværksættes, når der foreligger g,odkendt
byggeregnskab.
Bygningsrenovering i alt

303.4

124.959.721

129.157

Afholdte udgifter primo
Godtgørelse i året

0
43.393

0
0

Afholdte udgifter i alt
Afskrivning i året

43.393
7.148

0
0

7.148

0

36.245

0

Landsbyggefonden

9.300.000

9.300

Driftstabslån i alt

9.300.000

9.300

Tilgodehavende hos enkeltpersoner

299.586

324

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt

299.586

324

20 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål

Samlet afskrivning og overskud
Afholdte udgifter ultimo
r~:''•

304.1

305.1

21

Driftstabslån

22 Tilgodehavende leje inkl.varme

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

305.4

89.876

23 Tilgodehavende fraflvttede boligtagere
Tilgodehavende hos enkeltpersoner

2.394.621

2.053

Tilgodehavende hos enkeltpersoner i alt

2.394.621

2.053

Efter en gennemgang af afdelingens tilgodehavender hos fraflyttede, må kr.
anses for tabsgivende. Der henlægges midler til imødegåelse af dette i
-21 -

1.108.368

NOTER
AFDELING 59
Regnskab

Regnskab

2013

2012
(1.000 kr.)

Saldo forlig Institutionssalg

1.472.549

1.473

Saldo ultimo

1.472.549

1.473

Dispositionsfondsfritagelse primo
Året~ henlæggelse og overført 2012 fra selskab

0
1.533.250

0
0

Saldo ultimo

1.533.250

0

Saldo i alt ultimo

3.005.799

1.473

4.372.354
-1.050.000
490.603

2.451
0
1.922

3.812.957

4.372

Konto Note

406

407

30 Andre henlæggelser

31

Opsamlet resultat
Saldo primo
Overført til drift (konto 203.6)
Årets overskud (konto 140)
Opsamlet resultat i alt

V/ overskud:
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 underfihansierering, overføres overskuddet til
resultatkontoen 407, og beløbet vil blive indarbejdet i kommende budgetter som en indtægt
(konto 203) delt over højest tre år.
ForVA-afdelinger gælder, at beløbet kan vælges indarbejdet valgfrit over 1-2 eller 3-årig
periode i de kommende budgetter.

{
413.1

32 Forbedringsarbejder
Lån vedr. RO Affaldsøer
Lån vedr. RO 21 / IT-projekt
Forbedringsarbejder i alt

413.2

33 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
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2.635.232
8.575.201

2.541
9.062

11.210.433

11.603

6.578.117
6.083.985
54.348.138
39.512.493
15.335.664
781.556

8.664
6.084
55.418
40.308
15.644
718

122.639.953

126.837
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AFDELING 59

Kommentarer til regnskab
for perioden 01.01.2013 - 31.12.2013
Afdeling 59 - Galgebakken

GENERELT

Regnskabet udviser et overskud i året på kr. 490.700.
Overskuddet anvendes til følgende:
Overskuddet overføres til opsamlet resultat (konto 407) og vil blive indarbejdet i kommende
budgetter til afvikling.

Nedenstående konti bidrager til forbedring af resultatet i forhold til budgettet for 2013.
- Besparelse på nettokapitaludgifter på kr. 42.500 (konto 101)
- Besparelse på vandafgifter på kr. 132.000 (konto 107)
- Besparelse på renovation på kr. 114.300 (konto 109)
- Besparelse på renholdelse på kr. 51.900 (konto 114)
- Besparelse på drift af fællesvaskeri på kr. 64.900 (konto 118.1) ·
- Besparelse på drift af møde- og selskabslokaler på kr. 103.800 (konto 118.3)
- Besparelse på diverse udgifter på kr. 62.300 (konto 119)
- Besparelse på korrektion vedr. tidligere år på kr. 61.800 (konto 134)
- Flere indtægter vedrørende lejen på kr. 199.100 (konto 201)
- Flere indtægter vedrørende drift af fællesfaciliteter på kr. 17.800 (konto 203.3)
- Flere indtægter vedrørende ekstraordinære indtægter på kr. 204.400 (konto 204-207)

(

Nedenstående konti bidrager til forværring af resultatet i forhold til budgettet for 2013.
- Merudgift på forsikringer på kr. 67. 700 (konto 110)
- Merudgift på el og varme til fællesarealer på kr. 59.100 (konto 111.1)
- Merudgift på målerpasning m.v. på kr. 12.400 (konto 111.2)
- Merudgift på administrationsbidrag på kr. 22.100 (konto 112.1)
- Merudgift på ydelser vedr. lån til bygningsskader på kr. 91.700 (konto 127)
- Færre indtægter vedrørende renten på kr. 241.100 (konto 202)
- Færre indtægter vedrørende drift af fællesvaskeri på kr. 51.100 (konto 203.2)
- Besparelse på planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser på kr. 65.000 (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.
11.673.826, hvilket er en besparelse på kr. 42.424 i forhold til budgettet.
Skyldes en lille afvigelse i ydelsen end forudset ved budgetlægningen.
Konto 106 - Ejendomsskat
På afdelingens ejendomsskattebillet for 2013 er udgiften til ejendomsskat fastsat til kr.
5.874.074, hvilket er en besparelse på kr. 926 i forhold til budgettet.
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Regnskabskommentarer 2013

Konto 115.2 - Bygning, klimaskærm
Afdelingens udgifter til klimaskærm udgør kr. 448.325, hvilket er en besparelse på kr. 16.675 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger
Konto 115.3 - Bygning, bolig-/ erhvervsenhed
Afdelingens udgifter til bygning udgør kr. 725.234, hvilket er en besparelse på kr. 156.766 i
forhold til budgettet.
Efter den store udskiftning af Køl/Frys og Trinetter har der været færre udgifter pa
reparationer.
Konto 115.5 - Bygning, tekniske installationer
Afdelingens udgifter til tekniske installationer udgør kr. 1.085.898, hvilket er en merudgift på kr.
174.898 i forhold til budgettet.
Konto 115.6 - Materiel
Afdelingens udgifter til materiel udgør kr. 150.212, hvilket er en merudgift på kr. 40.212 i
forhold til budgettet.
Større reparationer af gamle maskiner end forventet.
Konto 116 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse
Afdelingens samlede udgifter til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse udgør kr.
11.472.035, hvilket er en besparelse på kr. 64.965 i forhold til budgettet.

Generelt er der taget højde for den kommende Helhedsplan. Bygningskomponenter der skal
udskiftes i Helhedsplanen, er kun udskiftet i 2013, hvis det ikke har været muligt at vente til
Helhedsplanen.
Konto 116.1 -Terræn
Afdelingens udgifter til terræn udgør kr. 1.494.113, hvilket er en besparelse på kr. 2.514.887 i
forhold til budgettet.
Der har ikke været så mange frostskader i belægningen som forventet. Restbetaling af
Legebanen afventer færdiggørelse.
(

Konto 116.2 - Bygning, klimaskærm
Afdelingens udgifter til klimaskærm udgør kr. 1.131.924, hvilket er en besparelse på kr.
207.076 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger
Konto 116.3 - Bygning, bolig-/ erhvervsenhed
Afdelingens udgifter til bygning udgør kr. 7.075.670, hvilket er en merudgift på kr. 2.784.670 i
forhold til budgettet.

Der har i 2013 været forbrugt 2 mill på skimmelsanering i boligerne. Derudover er der ingen
bemærkninger.
Konto 116.4 - Bygning, fælles indvendig
Afdelingens udgifter til fælles indvendig udgør kr. 21.586, hvilket er en besparelse på kr.
65.414 i forhold til budgettet.
Maler + gulvarbejde er udført billigere end forventet.
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Konto 119.3 - Rådighedsbeløb - afd.best.
Afdelingens udgifter til rådighedsbeløb - afd.best. udgør kr. 21.771, hvilket er en besparelse på
kr. 3.229 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger
Konto 119.3 - Kurser og konferencer
Afdelingens udgifter til kurser og konferencer udgør kr. 3. 735, hvilket er en besparelse på kr.
6.265 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger
Konto 119.3 - Mødeudgifter
Afdelingens udgifter til mødeudgifter m.v. udgør kr. 21.742, hvilket er en besparelse på kr.
3.258 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger

(

Konto 119.3 - Afdelingsbestyrelse
Afdelingens udgifter til afdelingsbestyrelse udgør kr. 28.924, hvilket er en merudgift på kr.
18.924 i forhold til budgettet.
Der er indkøbt IPADs til GAB-medlemmer, Nævnsekretær og Driftsleder til kr. 68.303.
Konto 119.4 - Afdelings-/beboerfester
Afdelingens udgifter til afdelings-/beboerfester udgør kr. 82.207, hvilket er en besparelse på kr.
7.793 i forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger
Konto 119.4 - Afdelingsmøder
Afdelingens udgifter til afdelingsmøder udgør kr. 6.567, hvilket er en besparelse på kr. 8.433 i
forhold til budgettet.
Ingen bemærkninger
Konto 119.4 - Beboerblad
Afdelingens udgifter til beboerblad udgør kr. 106.142, hvilket er en merudgift på kr. 24.142 i
forhold til budgettet.
Jubilæumsudgaven af Galgebakkeposten i farver, udgør en større udgift end på budgettet.
Konto 119.4 - Beboeraktiviteter
Afdelingens udgifter til beboeraktiviteter udgør kr. 78.928, hvilket er en besparelse på kr.
56.072 i forhold til budgettet.

I forbindelse med Galgebakkens jubilæum har der i forhold til budgettet været en overskridelse
på kr. 24.000. Besparelsen udgår herefter udgifter til Udlån samt StrædepengeNærksted.
Konto 119.5 - Udvalg
Afdelingens udgifter til udvalg udgør kr. 1.082, hvilket er en besparelse på kr. 14.918 i forhold
til budgettet.
Ingen bemærkninger.
Konto 119.5 - Klubber
Afdelingens udgifter til klubber udgør kr. 14.922, hvilket er en besparelse på kr. 4.078 i forhold
til budgettet.
Ingen bemærkninger.
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Konto 130 -Tab ved fraflytning
Der er i årets løb afskrevet kr. 261.948, pga. tab på fraflyttede lejere. Til at imødegå disse tab
er der primo på konto 405 opsparet kr. 1.117.721. I år er der henlagt kr. 350.000. Afdelingen
har udestående hos fraflyttede lejere på kr. 2.394.621 .Til at dække disse tab er der på
balancetidspunktet henlagt kr. 1.205. 773
Konto 131 -Andre renter
Udgifter til diverse renter udgør kr. 79, hvilket er en merudgift på kr. 79 i forhold til budgettet.
Diverse bankgebyrer.
Konto 134 - Korrektion vedrørende tidligere år
Udgifter til l<0rrektioner tidligere år udgør kr. 163.241.
Diverse korrektioner samt rentekorrektion 2012 kr. 156.653.

(

Konto 140 - Overskud
Årets overskud på kr. 490.603, anvendes til følgende:
Overføres til opsamlet resultat (konto 407) til indarbejdelse i kommende budgetter.
INDTÆGTER
Konto 201 - Lejeindtægter
Lejeindtægten i året udgør kr. 56.711.808, hvilket er en merindtægt på kr. 199.068.
Skyldes merindtægt vedrørende udlejning enkeltværelser samt erhverv, der blev varslet efterår
2012 efter afdelingens budgetudarbejdelse.
Konto 202 - Renteindtægter
Renteindtægten i året udgør kr. 185.908, hvilket er en mindreindtægt på kr. 241.092.
Renten fordelt til afdelingen er beregnet ud fra en rentemarginalfordeling på baggrund af
afdelingens mellemværende med organisationen igennem året
Konto 203 - Andre ordinære indtægter
2. Drift af fællesvaskeri
Drift af fællesvaskeri udgør kr. 488.925, hvilket er en mindreindtægt på kr. 51.075.
Der har ikke været en så stor aktivitet samt salg af vaskekort som forventet i budgettet.

,(
3. Andel af fællesfaciliteters drift
Drift af fællesfaciliteter udgør kr. 55.781, hvilket er en merindtægt på kr. 17.781.
Vedrører aktiviteten Udlån.
4. Drift af møde- og selskabslokaler
Drift af diverse lokaler udgør kr. 185.000, hvilket er en merindtægt på kr. 0.
Vedrører Pub.
6. Overført opsamlet resultat
Overført fra opsamlet resultat udgør kr. 1.050.000, hvilket er en merindtægt på kr. 0.
I henhold til bekendtgørelsen om drift af almene boliger af 15. dec 2009, skal overskud
anvendes til dækning af underfinansiering (typisk egenfinansieret 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 tre år.
For VA-afdelinger gælder, at beløbet kan vælges indarbejdet valgfrit over 1-2 eller 3-årig
periode i de kommende budgetter.
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Afdeling 59 Galgebakken
Årsregnskab 01.01.2013 - 31.12.2013

Årets resultat er et overskud på 490.603 kr.
svarende til 8,08 kr. pr m2
Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret

• Regnskab 2013

mBudget 2013

llil Budget 2014

14.000.000 ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~

10,000.000

6.000.000

4,000.000

-

2,000.000

0
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Balance

Afdeling 59 Galgebakken
Årsregnskab 2013

Regnskab
2013
Konto

('1.000 kr.)

Tekst

Regnskab
2012
(·I .000 kr.)

AKTIVER

304

531.292

ANLÆGSAKTIVER (ejendom inkl. forbedringer)

533.848

OMSÆTNINGSAKTIVER

305

Tilgodehavender
Uafsluttede forbrugsregnskaber
Tilgode hos lejere

8.304

7.446

2.694

2.377

Øvrige

1.058
139

964
10.787
107

25.373

27.512

12.056

Tilgodehavender i alt

307

Likvide beholdninger
Tilgodehavende hos boligorganisation
Likvide beholdninger i alt

25.512

9MSÆTNINGSAKTIVER I ALT

I

AKTIVER I ALT
PASSIVER

12.056

25.512

27.619

37.568

38.406

568.860

572.254

22.113

23.985

1.603
1.206
3.006
3.813
31.740
524.461

1.217
1.118
1.473
4.372
32.165
528.867

7.807
4.469
382
12.659
568.860

8.095
2.821
307
11.223
572.254

..

HENLÆGGELSER

401
402
405
406
407

Planlagt og periodisl< vedligeholdelse
Fælleskonto A-ordning
Tab ved ledighed og fraflytning
Andre henlæggelser
Opsamlet resultat
HENLÆGGELSER I ALT
LANGFRISTET GÆLD (kreditforeningslån)

KORTFRISTET GÆLD
Uafsluttede forbrugsregnskaber
421
Skyldige omkostninger
422-429 Øvrige
KORTFRISTET GÆLD I ALT
PASSIVER I ALT

419

I
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Afdeling 59 Galgebakken
Årsregnskab 01.01.2013 31.12.2013
m

Afdeling

60.591
*) Areal er eksklusiv erhverv og institutioner

2013

2013

2012

pr. m 2

Ændring
pi'. m2

pr. m2

gns. 3 år
pr. m2

Nøgletal

Kr.

Årets overskud

490.603

8

32

-24

27

Opsamlet resultat

3.812.956

63

72

-9

59

Vandforbrug

3.422.094

56

54

-3

54

Renovation

1.380.708

23

23

0

24

Elektricitet mv.

653.379

11

9

-2

9

, forsyning i alt

5.456.180

90

86

-4

87

Løbende vedligehold

2.490.205

41

40

-1

38

Planlagt vedligehold

11.472.035

189

129

-60

165

Alm. og planlagt vedligeholdelse

13.962.240

230

170

-61

202

Henlagte midler, DV-planen

22.112.724

365

396

-31

369

Løn mv. til ejendomsfunktionærer

5.525.229

91

79

-12

83

Renholdelse i alt

6.257.445

103

91

-12

94

Samlede kapitaludgifter

11.673.825

193

190

-3

191

Ordinære udg. excl. kapitaludg.

37.923.893

626

620

-6

614

Udgifter i alt

58.458.213

965

952

-13

949

'ab på fraflyttere

261.9481

Forsikringer

1.307.660

22

19

-2

20

Ejendomsskat

5.874.074

97

91

-6

92

Administrationsbidrag

2.793.132

46

43

-3

43

Dispositionsfondsbidrag

162.624

3

3

0

3

Arbejdskapital bidrag

108.416

2

0

-2

1

3.064.172

51

46

-5

47

Bidrag til boligorganisationen i alt

-5-
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Forbrug
scene, PA-anlæg og lydmand,
scene, lys, borde/bænke
DOCt
Pio
Mark Solbor_!l_
Revy
Grand _,11,ncles
Belfast Boys
Tinas mormor
Kals Brilleband
Alb bii b__and+kor reception
Suse_ekt
Transport af udstyr
Ole jensen folkemusik og bø.
Underholdning
vog11fjedre
Judy, børneunderhC>)dning_
Tobias og Rytmikkerne
camilla forfatter
hiphopworkshop
Fotoudstilling
vandrutchebane
teltleje med gulve
'teltleje med gulve
leje,af borde, stole
va·gtværn
plakater
Egen åbning, vin
t-shirts 50 stk
morgenmad lø+sø
Middag
Cafe& bar
Middag til jubigruppen
Afvigelse

205
4.570
4.077
6.017
1.663
1.766
4.709
23.0071199.950 1ss.631
14.319
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Notater ved båndaflytning og kig på PowerPoints:
Som den første af forslagsstillerne Poul sammen med Benny Klausen - den anden forslagsstiller.
Igennem flere måneder søgt at gøre opmærksom på et muligt problem, i form af drænbrønde, drænforhold
Vi har søgt at gøre GAB, BO-VEST, VA, Kommunen, rådgivere opmærksomme på problemet, og det har været
lidt tungt. Helt fra begyndelsen har vi ment at det var en fejl, at problemerne med dræn, jordbundsforhold, fugt i krybekældre og i huse, skimmelsvamp osv. ikke blev undersøgt nærmere /taget højde
for. Undersøge udgifter til omfangsdræn, så disse kunne lægges ned i forbindelse med gravearbejdet i
forbindelse med sokkelisolering.
Nu ligger der imidlertid et ændringsforslag fra GAB. Nova5, rådgivere, BO-VEST masse gode kræfter,
der gerne vil lave en undersøgelse. Det er alle tiders. Dette ændringsforslag støtter vi varmt. Poul
gav ordet til Benny: Vil dog lige komme med nogle enkelte yderligere bemærkninger: ((270)) Benny: I
det udmærkede forslag fra GAB fremgår det af begrundelsen, som det første at: Der er fremsat påstand
lidt underligt, når man i forslaget gerne vil undersøge dette. Kommer sig af det første punkt 'våde krybekældre en stor og medvirkende årsag til fugt og skimmelproblemer i Galgebakkens boliger'.
Dette er ikke en påstand, det er et faktum igennem mange år, men modsagt af GBs adm., som har
påstået, at det er beboernes adfærd, som er årsag til alle problemer i boliger med skimmelsvamp. Ved
at gå op for adm. at det måske ikke forholder sig sådan. Det kan godt være at der flere problemer. I
hvert fald dokumentation for våde kældre, og så lykkes det i 2012, at gennemført udluftning i hvert
fald i gårdhusenes krybekældre. Det har medført betragtelige ændringer i fugt i disse boliger.
Derfor kedeligt, at forslag til afstemning, egtl, hellere til efterretning, at pga. problemerne med
vand i kældrene, har man nu tænkt sig at iværksætte en undersøgelse, som kan afklare i hvor høj
grad, det ... Undervejs i min undersøgelse af dræn, våde krybekældre, AK gjort opmærksom på, at det
forholder sig sådan, at vi som lejere er beskyttet af Lov, så KB vil komme efter boligselskaber, der
ikke kan finde ud af det. Lovbestemmelse på nettet. Det sidste at sige: Undersøgt, ledt, talt med
mange instanser, alt sammen noget som GAB og Helhedsplanudvalget burde have gjort for meget længe
siden. GBs tegninger viser nemlig, at der ikke er omfangsdræn. Adskillige håndværkere og andre, som
har været rundt i de våde krybe-jordkældre, det har været fuldstændigt kendt i mange år. Håber det
sker med GABs forslag og anbefaler, at BM bare tager til efterretning, at vores boligadm. nu får
gjort det, de har tænkt sig at sætte i gang.
((Dir: Projektleder Jørgen Bach fra BO-VESTs byggeafdeling har lovet at vise nogle tegninger af,
hvad for et sted vi bor.)) Billede 1. Jørgen Bak: Arkitekt i over 25 år, Har bygget masser af
projekter, men ikke tidligere besøgt en geoteknikker for en vurdering af undergrunden. Det burde man
nok gøre noget hyppigere. Prøve at fortælle lidt om vand og jord, som jeg har lært: 5-10 mit bidrag.
Jørgen Bak, B-V skitserede baggrund, problemer bl.a. konsulteret jordbunds teknikere. Disse kunne på
baggrund af geologiske kort - jordbund, højde, ler, moser osv. vurdere det som sandsynligt, at vand
afledning lerjord fugt osv. sandsynligt problem. Vedr. løsningen fra 1973 med drænrør i jorden i
krybekældrene - kunne Jørgen Bak, at han igennem 25 år som arkitekt ikke tidligere havde set en
sådan løsning, og i øvrigt heller ikke i bygningstegningerne og andet materiale se nogen forklaring
på, hvorfor denne ganske særprægede løsning var valgt.
Søren V.: Mulighed for at LBF finansiere arbejdet? - fugt 40% - 60% ?? Jørgen Bak svar: 300.000 til
yderligere undersøgelser kan godt være del af hh-plan undersøgelserne. Man har lov til at blive
klogere, måske skal der mere med.
Dir: Forslaget fra GAB ligger på bordene.
Jens præsenterer: Kritik af at GAB og Byggeudvalg ikke har taget det med dræn op i undersøgelserne
op til opstillingen af HHplanen. Det er nok rigtigt, at det burde være gjort - vi er kun mennesker
og har haft masser af se til i forb. med forundersøgelser. Hvis Benny og Poul havde fået deres
forslag frem på et tidligere tidspunkt, kunne det godt være, at dræn osv. var blevet mere grundigt
undersøgt i dybden. Men nu ligger forslaget der, og det er ganske fornuftigt. Hvis drænrør ned, så
vide hvad det koster. Ændringsforslaget fra GAB tager udgangspunkt i, hvor stor udstrækning der er
behov for dræn, er det over hele GB? En analyse af problemets omfang, en forudsætning for at kunne
finde en pris for hvad det vil koste, at lægge dræn ned. Derfor GABs ændringsforslag, som går ud på
- at vi får et kompetent firma GEO - til at undersøge jordbund og drænforhold omkring boligerne. Der
er sat en budgetramme på 300.000 kr., som kan indregnes under helhedsplanen, og hvis alvorlige
problemer, at 'påstanden' er korrekt, så bliver det taget i forb. med HHplanen. Skal ske nu og
arbejdes hurtigt. Begge forslag kan godt vedtages sammen, Men først ændringsforslaget at sætte
undersøgelsen i gang med accept fra BM. Derefter finde ud af, hvad det koster med omgangsdræn, hvis
nødvendigt. Kun anbefale stemmer for ændringsforslaget.
"Ændringsforslag til pkt. 9 c, RBM 25.03.14 Beboermødet pålægger Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
via Totalrådgiverteamet v/NOVA5 at iværksætte undersøgelse stikprøvevis af: - om de eksisterende
dræn under husene fungerer? - om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af
krybekældrene? -- om de eksisterende dræn er tilstrækkelige til at afvande husene? - og hvis ikke om
omfangsdræn, etableret for hvert hus/husrække vil afhjælpe evt. problemer GAB foreslår, at man i
første omgang får undersøgt de ovenfor nævnte forhold ved at kontakte firmaet GEO." (Se nærmere om
tilbud nedenfor.)
Jens præsenterede GABs ændringsforslag, Til kritikken, at forundersøgelserne til Hh-plan burde have
været grundigere mht. fugt i krybekældre, måske nok rigtigt. Men der har altså været meget at se til
- kun mennesker - hvis forslaget fra Bog PA var kommet på et tidligere tidspunkt i forløbet, så var
der nok også gået mere i dybden med at undersøge problemet. B. og PA fornuftigt nok - at finde ud af
prisen på etablering af omfangsdræn. GABs ændringsforslag at undersøge behovet for omfangsdræn
nærmere, herunder jordbundsforhold. Behovet omfang en forudsætning for at kunne lave et
prisoverslag.
Ændringsforslaget blev vedtaget enstemmigt - ingen stemmer imod.
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Regler for ændring af !c?e( ~'It
C2/C4 til C3 boliger Pvitl ty/ sust;,v1J//J:/J
edr.: Punkt a
DH lfl'M, 1!31.RN BO-VEST
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C/f/Vi
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Bo Ugsa.m a rb ej det på Ve steg-nen
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Re-g"lerne o-m det at-ænare en·c-2 og en C4-t5ong1irtoc3-6·onger
blev vedtaget på et beboermøde 14.04.99 og er trykt i
GalgebakkePosten nr. 242, juli 1999, s. 44 ff.

24 ombygninger c3f C2 ogC4., dvs. oprettelse

Regler for ændring af
C2/C4 til C3 boliger
Vedr.: Punkt 9a

BO-VEST
BolLgsamarbe.jde.t på. Veste-gnen

·-··---·-------~----~~Ændri·nger-ka·n-kan-s·Ke~-r-stræ~der~mecl-c- og·-B--oolig er pa ·oeg ge sia er · ---~----~--~~-med max. 2 boliger og i stræder med C boliger på en side med max. 1
bolig .
Vester 8
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Til Regnskabsbeboermødet på Galgebakken 25. marts 2014:

Pkt. 6b: Valg til beboerhusgruppen
Følgende stiller op:
Kitti Kristiansen
Brita Rindom
Kristian Michael de Freitas Olsen
Niels Wilken
Maiken Refby
Line Kyed Knudsen
Anders Staunsager Larsen
Dorte Brink

............... ················
................................
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Til Regnskabsbeboermødet på Galgebakken 25. marts 2014:

Pkt. 10: Valg til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse
a) Valg af medlemmer til GAB:
Følgende stiller op:
Niels Keller
Annette Schrøder
Steen Søndergaard
Biba Schwoon
Niels Wilken

.............................
............ ................ .
b) Valg af suppleanter til GAB:
Følgende stiller op:
Bo Ragnvald
Henrik Nordfalk

...............................
............ ····················

Til Regnskabsbeboermødet på Galgebakken 25. marts 2014:

Pkt. 12: Valg til Brugergruppen:
Følgende stiller op:
- Som repræsentant:
Birthe V. Nielsen

- Som suppleant:
Leif Neergaard
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8. Ombygning af C-boliger
_- ~
Jens Ellesøe Olsen fremlagde nævnets forslag om ombygning af C-boliger. Forslaget udspringer
i det på budgetbeboermødet den 14/9 1998 vedtagne, hvor der blev givet en principiel
godkendelse til ombygning af C2 og C4 boliger til C3 boliger. Det er afdelingen der skal afuolde
udgifterne til ombygningen. Efter mødet fandt man ud at: at der var en del uafklarede spørgsmål
omkring disse vedtagelser. Derfor fremkommer nævnet nu med disse løsningsforslag.
Forslaget lægger op til en drøftelse af:
f
..z:::; D AA
1. Hvor mange C2/C4 ombygninger der skal foretages
M,
·
vl./
/-,
D;- {
1
2. Hvornår der kan foretages ombygning
/ f, /lv{C{;/1 S /
3. Godkendelse af beløbsramme for ombygning
.1' 6-BP

A)/./te

'ilet

t:

C/CJ°)
2 t/2 juli q~

1. Hvor mange C2/C4 ombygninger skal der foretages
Dette forslag går på, at der i alt foretages 22 ombygninger af C2 og C4, dvs. oprettelse af 44 C3
boliger. Der er til dato foretaget 9 ombygninger og der kan i fremtiden gives tilladelse til
13
ombygninger. Ombygning kan kun foretages i stræder med C og B rækkehuse på begge sider af
strædet og kun 1 ombygning i hvert stræde. Ombygningerne kan kun foretages efter godkendelse
af V A's bestyrelse og Albertslund Kommune.

max.

Begrundelsen er, at vi ikke ønsker en skæv fordeling af små og store boliger.
Kommentarer til forslaget:
Lise ønskede oplyst, hvor mange rækker vi har, som opfylder dette. Er ikke enig i, at der kun må
foretages 1 ombygning i hvert stræde.
Anita Sørensen er heller enig i, at det kun skal være 1 i hvert stræde. Kan ikke forstå
argumentationen med at man rar stræder med små boliger. C4 er ikke stor nok, hvis man har
mere end 1 barn. C3 er meget hensigtsmæssig både til enlige og til 2 personer. Foreslår at 3.
afsnit i nævnets forslag udgår.
Jens Ellesøe Olsen spurgte om skal det være frit, hvor man vil oprette C3 boliger. Anita
Sørensen svarede bekræftende på dette, men synes det er fint, der er begrænsninger i antal.
Niels Keller begrundede nævnets forslag med, at der i et enkelt stræde er flere 3 værelses
lejligheder. Hvis der kommer for mange i et enkelt stræde, lægger det strædet dødt.
Anita Sørensen omtalte de meget fantasifulde ombygninger af B5 og AS boliger, hvor man
sætter vægge op og laver dem om til 2 lejligheder. Det er betydelig bedre lejligheder der
ødelægges på den måde. Disse ombygninger betyder, at hvis den ene flytter, må den anden også
flytte, fordi man ikke kan bevare sin så ombyggede lejlighed, dvs. der er 2 der skal ud, samtidig
med at det ikke er et regulært lejemål, der er godkendt og med lejekontrakt. Vægter højere, at vi
undgår disse ombygninger, frem for at ødelægge C4 boliger.
Lise spurgte igen, hvor mange stræder det drejer sig om.
Hvis Anita laver om på sit ændringsforslag og kun stryger "og kun I ombygning i hvert stræde",
kunne man imødekomme det, med at lægge stræder døde, som Niels Keller gør opmærksom på.
Jens Ellesøe Olsen oplyste, at der er 14 stræder der opfylder betingelserne. Vi snakker om de
fremtidige - de sidste 13.
Uffe Witt mente, at da spørgsmålet første gang blev rejst, skulle det undersøges, hvor mange der
står på venteliste til de forskellige typer. Har ikke hørt result<j,tet. Spurgte om er der større
efterspørgsel på C3 boliger end på C2 og C4.
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Niels Keller havde nogle tal fra årsskiftet, som viste, at der til samtlige lejemål, uanset størrelse,
er en aktiv venteliste på mellem 120 - 155 til samtlige typer - undtagen D-husene.
Grethe Johansen foreslår, at hele afsnit 3 stryges. Der er mange der ønsker at flytte til en mindre
bolig og ikke føler sig tilfreds med at flytte i en 2 rnms. Behovet for C3 boliger er stort. Spørger
om, hvordan man er kommet frem til max. 22 ombygninger. Finder det forke1t, at der ikke må
lves C3 i de små stræder. Synes det er urimeligt overfor de beboere der bor her. Tror ikke
stræderne uddør, tværtimod giver det en støtTe fleksibilitet.
Leif Nielsen støtter den foregående taler i et punkt. Det er med hensyn til ikke at lave
begrænsninger i de små stræder. Ved ikke om der skal være begrænsninger, men stiller
ændringsforslag om at begrænsningen udvides, så man i de store stræder max. må ombygge 2
boliger og i de små stræder max. 1. Det vil nok være mere rimeli1:,rt i en begrænsningssituation.
Jens Ellesøe Olsen har fået en opgørelse fra VA's udlejningsafdeling, som viser, at til C3 står der
opnoteret 167, til C2 er der 198 og til C4 er der 157. Der kan naturligvis være nogen der er
opnoteret til både det ene og det andet. Hvis vi ombygger og indretter C3 boliger, filr vi
formentlig ikke udryddet ventelisten, fordi der ikke kommer nogen nye ind udefra. Vi beder
ikke folk om at flytte fra deres C2 eller C4, fordi der skal ombygges så der kan komme nogle nye
ind. Derfor er det godt at se på ventelisterne, men vi ombygger ikke for at udrydde ventelisten
for C3. Det er folk som bor i C2 og C4 i forvejen, som vil få en reel mulighed for at ombygge.
Jens Ellesøe Olsen kom dernæst ind på økonomien og oplyste, at 1 ombygning koster omkring
kr. 30.000. Vi kan derfor ikke bare træffe beslutning om, at vi indenfor et par år ombygger for
flere mil I. kr. Derfor er der foreslået begræsninger i det maksimale antal.
Uffe Witt støtter fuldt ud Jens's forslag også med hensyn til økonomien. Den relative
efterspørgsel bør nok oplyses. Til hver C2 er der 1 - 1½ pr. bolig. Til hver C3 er der 10 pr. bolig
og til hver C4 er der 1 pr. bolig. Det kan også nemt være gengangere mange af dem.
Hvor skal pengene komme fra, hvis en bolig koster mere end kr. 30.000. Vil der så ikke blive
ombygget nogen det efterfølgende år.
Benny Clausen mente, at det første og det sidste afsnit er de væsentlige. Hvor mange
ombygninger og i hvilke stræder er uvæsentligt. Det væsentlige er, at vi forsøger at indføre en ny
boligtype. Vi må sætte vores lid til VA's bestyrelse og Albertslund Kommune. Detfor er sidste
del af forslaget vigtigt. Vi kan jo ikke vide, om fremtidige beboermøder beslutter, at foretage
yderligere 22 ombygninger.
Erik Teglbjærg konkluderede, at der er indkommet 3 ændringsforslag til det oprindelige forslag.
Forslag 1: Er det mest vidtgående og består i at 3. afsnit stryges.
Forslag 2: 3. afsnit omformuleres, så det bliver lidt rp~rummeligt end det nævnet har foreslået.
Følgende tekst foreslås:
----,-" Ændringer kan kun ske i stræder med C og B boliger på begge sider med
boliger og i stræder med C boliger på en side med max v ~olig."
1
Forslag 3: Sidste del af 3. afsnit "og kun I ombygning i hvert stræde" stryges.
Forslag 4: Nævnets oprindelige forslag.

0

En afstemning viste følgende:
Fors~: 20 for - 36 imod - 8 hverken for eller imod. Dette forslag b01tfaldet.
~orslag 2\30 for - 14 imod - 14 hverken for eller imod. E:!!~!orslag blev således v~dtaget.

---"~
Nævnets forslag 1 er vedtaget med Leif Nielsens ændring.
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2. Hvornår kan del' foretages ombygning
Forslaget lyder: "Beboermødet vedtager at der kan foretages ombygning af C2/C4 når:
I) Lejerne i 2 nabolejligheder i enighed ønsker ombygning
2) En C bolig fraflyttes og lejeren i naboboligen ønsker ombygning

Der er ikke mange andre muligheder for ombygning af C2/C4.
Forslag enstemmigt vedtaget.
3. Beløbsramme for ombygning af C2/C4
Forslaget lyder: "Beboermødet vedtager at der maximalt kan foretages 2 ombygninger pr.
regnskabsår samt at 1 ombygning ikke må koste mere end kr. 30.000 incl. moms. Dette beløb
pristalsreguleres hvert år."

Beløbet er taget ud fra den senest foretagne ombygning og efter de vurderinger Ole Binderup har
informeret nævnet om. Det er nødvendigt at pristalsregulere beløbet, da der hele tiden sker
ændringer. Begrænsningen på 2 ombygninger pr. regnskabsår er sat ud fra økonomiske hensyn.
Uffe Witt spure,rte hvad der sker, hvis en ombygning koster mere end kr. 30.000.
Lise foreslår at der ikke sættes beløbsramme. Man bør overveje at lave en form for lydisolering,
idet der er meget lydt mellem de 2 etager.
Ole Binderup oplyste, at hvis der skal laves lydisolering, bliver det væsentligt dyrere end kr.
30.000. Man skal derfor nok holde sig til det projekt der kendes nu.
Claes Solborg mente at beboermødet skulle beslutte, at det må koste de kr. 30.000, som driften
har oplyst og koster det mere, laves en regnskabsforklaring, som naturligvis bliver accepteret,
hvis den er begrundet.
·
Lone Rasmussen synes man skal aftale i hvilken prioritering de 2 ombygninger skal foretages,
hvis der f eks. er 5 - l O beboere der gerne vil have bygget om. Hvem afgør dette.
Jens Ellesøe Olsen mente at det i første omgang må være først til mølle. Er der mange ønsker,
må der foretages lodtrækning.
Der var ingen ændringsforslag og forslag 3 blev enstemmigt vedtaget.
Beboermødet skal vedtage en samlet vedtagelse af de 3 forslag, der netop er vedtaget.
Den samlede forslagspakke vedtaget.
9. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet 2 forslag.
l. Kritik afNævnets behandling af "cykelsmedsagen" v/Chr. Haxthausen
2. Lyset på Galgebakken slukkes ikke omkring Set. Hans v/Inger Wilken

Forslag 1 skulle have været behandlet for nogle beboermøder siden, men blev udsat. På sidste
beboermøde bad forslagsstilleren selv om udsættelse. Nævnet har d.d. fået brev fra Chr.
Haxthausen, hvori han frafalder behandling af sagen på dette beboermøde, da de nødvendige
faktuelle oplysninger ikke er modtaget fra nævnet, trods skriftlig opfordring.
Jens Ellesøe Olsen oplyste, at nævnet ikke har modtaget opfordring om at komme med faktuelle
oplysninger.
Forslagsstillers ønske om frafald af forslag imødekommet.
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Kære alle.
Til orientering inden aftenens møde ser ændringsforslaget med begrundelse og økonomi nu sådan ud.
Som det fremgår, er tilbuddet gransket af ingeniørfirma, der anbefaler, at vi tager imod det.
Jørgen Bach fremlægger det nærmere i aften med power-points.
Desværre er det alligevel ikke muligt for Morten Dam Hansen, tidligere NIRAS, nu BASCON, der er en del af
'otalrådgi~ertea~et, at deltage~i mødet. .
.v1en efter telefonsamtale, dels om NIRAS' deltagelse i de tekniske undersøgelser, dels om ændringsforslaget, støtter
han, at vi får undersøgt problemets omfang, også for at kunne kvalificere løsningsmuligheder, hvis det skulle vise sig
nødvendigt i en eller anden udstrækning at etablere omfangsdræn.
Ændringsforslaget som vedhæftet blir dels lagt ind på den bærbare til fremvisning, dels kopieret på papir til
bordene.
Benny Klausen er fast besluttet på, at hans og Poul Albrets forslag skal vedtages, uanset ændringsforslaget, så det vil
der blive en del debat om.
Hilsen Biba
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Prioritet:

Høj

Cc:

Hej alle: Jens, Anita og Birthe.
Jeg vil foreslå, at vi mødes kl. 18.45 i aften for at ha' helt styr på, hvordan vi "kører" pkt. 9 c.
Vedhæftet her til Anitas orientering - Jens og Birthe, Sten og Susanne har netop modtaget det i anden mail ændringsforslaget, som det ser ud pr. dags dato.
Det vil blive fremvist og kommenteret af projektleder Jørgen Bach og af GAB og vil ligge på bordene i papirkopier.
Hilsen'=\iba

--

25-03-2014 15:5115:51

. ~ r/4 V.

dvfl,tr brrt;dtt°'\?qf 't/
0

OiM

1

07JJ

Ændringsforslag til pkt. 9 c, RBM 25.03.14

f

~

PC/oU-eJko dll

Beboermødet pålægger Galgebakkens Afdelingsbestyrelse via Totalrådgiverteamet
v/NOVAS at iværksætte undersøgelse stikprøvevis af:
- om de eksisterende dræn under husene fungerer?
- om jordbundsforholdene i bebyggelsen hindrer afvanding af krybekældrene?
- om de eksisterende dræn er tilstrækkelige til at afvande husene?
- og hvis ikke om omfangsdræn, etableret for hvert hus/husrække vil afhjælpe evt.
problemer

GAB foreslår, at man i første omgang får undersøgt de ovenfor nævnte forhold ved
at kontakte firmaet GEO. {Se nærmere_ om tilbud nedenfor.)
Begrunde/se:
Der er fremsat påstand om:
- "at de våde krybekældre er en stor og medvirkende årsag til fugt- og skimme/problemerne i Galgebakkens
boliger"
- "at årsagen til de våde krybekældre er, at de nedgravede dræn under kældrene ikke fungerer som
planlagt"
- "at etableringen af omfangsdræn vil fremtidssikre Galgebakkens boliger"
- at det "derfor(... ) som et første skridt (vil) være en god ide at finde ud af, hvad det vil koste at etablere
omfangsdræn (nedgravet rundt om boligerne) i forbinde/se med renoveringen"
BO-VEST/BYG v/projektleder Jørgen Bach har - i samarbejde med NOVAS, Totalrådgiverteamet,
indhentet tilbud fra firmaet GEO, ekspert i bl.a. dræn- og kloakforhold, om en undersøgelse som nævnt i
punkterne ovenfor. Jørgen Bach vil nærmere belyse tilbuddet på mødet.
Tilbuddet indeholder: 25 stikboringer i bebyggelsen samt nærmere gennemgang af 4 huses
drænledninger, som vi selv skal angive. Undersøgelsen vil, inklusive rapport, vare 6 uger.
Samlet budget inkl. moms er kr. 300.000. (Budgettet er inklusive timer til NOVAS for koordinering, idet
opgaven er uden for helhedsplanens rammer.)
Tilbuddet er gransket af ingeniørfirmaet Alectia, der indstiller, at vi tager imod tilbuddet.

BO-VEST-administrationen v/byggechef Jesper Rasmussen har på forespørgsel oplyst flg.:
Det er administrationens opfattelse, at afdelingsmødet godt kan vedtage, at der skal foretages en særlig
undersøgelse, og at udgifter til undersøgelsen søges indeholdt i de støtteberettigede arbejder i
helhedsplanen. Konkret vil dette ske ved Skema B.
Det er ikke ualjindeligt, at der ved projektering af prøvehuse m.v. opnås ny viden eller på anden måde
afdækkes behov for afklaring af særlige tekniske forhold. Forudsætningen er selvfølgelig, at det har relation
til helhedsplanen. Afhængigt af undersøgelsesresultatet kan der efterfølgende udarbejdes
beslutningsoplæg omkring eventuelle supplerende arbejder i helhedsplanen som støttede, ustøttede eller
private arbejder.

VRIDSLØSELILLE
ANDELSBOLIGFORENING
afholder
Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. maj 2014 kl. 17.00
i Musikteatret, Bibliotekstorvet 1-3, Albertslund

Program

17.00-17.10 Velkomst v. formand Vinie Hansen
17.10-18.00 Oplæg v. Gert Nielsen: Et historisk
perspektiv på udviklingen af de
almene boliger og de gennemgribende renoveringer, som mange af
VA's afdelinger gennemgår i disse år.
18.00-18.40 Cafe-dialog og en bid brød
18.40-19.00 Indskrivning
19.00Generalforsamling

Adgang og stemmeret
Adgang til den ordinære generalforsamling har
medlemmer af boligorganisationen, disses myndige husstandsmedlemmer samt ansatte.

• Stemmeret har kun bolighavende medlemmer og andre myndige i husstanden.
• Hver husstand har 2 stemmer uanset husstandens størrelse.
• Stemmesedler udleveres på den ordinære
generalforsamling mod forevisning af dokumentation for, at man er bolig havende i VA.
• Dokumentation: sygesikringsbevis/sundhedsbevis eller dokumentation for betalt husleje.

Dagsorden for ordinær generalforsamling

OBS - husk tilmelding til dialogcafeen
Af hensyn til forplejningen er tilmelding nødvendig til dialog-cafeen. Tilmelding sker via til meld@
bo-vest.dk eller til Vibeke Rømming på tlf. 88 19 00
88 senest mandag den 12. maj 2014. Der vil være
løbende indtjekning frem til kl. 19.00 for medlemmer, der ikke deltager i dialog-cafeen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen
Valg af 2 dirigenter
Valg af referent
Valg af stemmeudvalgsformand
Godkendelse af dagsorden
Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens
årsberetning
Godkendelse af foreningens reviderede regnskab for 2013
Godkendelse af foreningens budget for 2015
Bestyrelsens forslag
Indkomne forslag
Skal være BO-VEST, Malervangen 1, 2600
Glostrup i hænde senest 6. maj kl. 10.00
Opsamling på den indledende debat om
Handlingsprogrammet og godkendelse af
bestyrelsens forslag til foreningens Handlingsprogram 2014-2015
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Valg af 3 suppleanter
Valg afrevisor
Eventuelt

Materiale
Fra den 13. maj 2014 kan materiale til den ordinære
generalforsamling afhentes på ejendomskontorerne i normal åbningstid og hos BO-VEST i åbningstiden mandag-tirsdag-onsdag og fredag fra kl. 10
- 14 samt torsdag kl. 10 - 17. Desuden vil materialet
være tilgængeligt på BO-VESTs hjemmeside www.
bo-vest.dk.

Fælles transport fra Greve og Ishøj
Til de beboere, der ønsker transport fra Greve og
Ishøj til ordinær generalforsamling, beder vi om
tilmelding på ejendomskontoret eller til BO-VEST,
senest den 13. maj 2014. Man kan kun påregne
transport, hvis man er tilmeldt på forhånd.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING
Malervangen 1• 2600 Glostrup• tlf. 88 18 08 80
e-mail: bo-vest@bo-vest.dk

