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INDKALDELSE TIL 

EKSTRAORDINÆRT BEBOERMØDE 

Tirsdag den 10. oktober kl. 17.00 

i Det lille Beboerhus (Gl. Pub) 

Dagsorden: 

1. Forelæggelse af forslag til ny 'Vikinge"-legeplads i Vester v/Grønningen 

2. Godkendelse af forslaget 

GAB og Legepladsudvalg·et, 26.09.17 



GAB og Legepladsudvalget, 
Galgebakken, oktober 2017 

GAB og Legepfadsimdva]get, Gal!gebakkeID1, ol!rtoloer 2017 

Referat af Ekstraordinært Beboermøde 
10. oktober 2017 kl. 17.00 i Det lille Beboerhus/GI. Pub 

Indkaldelsen offentliggjort 14 dage 
før, den 26.09 ., pr. opslag på de 
kendte steder, pr. sms, på 
hjemmesiden m.m. 

Deltagere: 8 husstande - herunder 
medlemmer cif Legepladsudvalget 
ogGAB 
Dagsorden: 
1. Forelæggelse af forslag til 
ny "Vikinge"-legeplads i Vester 
vi Grønningen 
2. Godkendelse af forslaget 
Pkt. 0 En beboer ønskede at gøre 
indsigelse mod, at indkaldelsen 
ikke var husstandsomdelt i 
postkasserne og mente, at fristen 
for indkaldelse var 3 uger. Øvrige 
deltagere kunne bekræfte, at de 
havde fået indkaldelsen pr. sms den 
26.09., dvs. med frist på 14 dage 
itlg. V.Ns vedtægter. Og i øvrigt 
havde de set opslaget flere steder i 
bebyggelsen. 
Pkt. 1 Legepladsudvalget 
præsenterede CADO's forslag til en 
småbømslegeplads med 
vikingetema. Der er ingen høj der 

på redskaber, der kræver specielt 
faldunderlag. Græs er nok, men 
seneste tilføjelse er gummiunderlag 
i det store skib, så Driften ikke f'ar 
problemer med at slå græsset der. 
Eksisterende gynger er bevaret med 
underlaget af kunstgræs. Også her 
med vikinge-opdatering. 
Legepladsudvalgets ønsker til 
legepladsen er opfyldt. Både m.h.t. 
et helt andet udseende end Den Blå 
Legeplads, og variation af 
legemulighederne for de små børn. 
Ovennævnte beboer, der bor ud til 
det grønne område, der tidligere har 
rummet en småbømslegeplads, som 
blev fjernet på grund af ælde, 
ønsker ikke den nye legeplads 
placeret som foreslået, men ønsker 
den placeret længere inde i Vester
kvarteret, hvor han mener, at de 
fleste små børn bor. 
Legepladsudvalget har imidlertid 
allerede ved planlægningsstart 
undersøgt antallet af børn og deres 
boliger, og flere af udvalgets 
medlemmer bor netop spredt i 
Vester. 

4ft' GALGEBAKKEPOSTEN 

Forslaget til VJkinge
småbømslegepladsen som forelagt 
på mødet blev i øvrigt bedømt 

positivt. 
Ansøgning om byggetilladelse er 
indsendt til Albertslund Kommune. 
Der er 9 ugers såkaldt liggetid og 1 
uges ekspeditionstid. Når 
byggetilladelsen er fremsendt til 
Galgebakken, producerer CADO 
legepladselementerne her i 

Danmark. 
Pkt. 2 Forslaget til 
Vikingelegepladsen for små børn 
blev godkendt med I stemme imod 
og resten for. Legepladsudvalget fik 
bemyndigelse til at godkende 
eventuelle små ændringer i 
produktionsforløbet. 

Lasse Wilson, formand, Biba 
Schwoon, referent 
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Helhedsplanen for Galgebakken 
- information om spørgemøder 2017 -

Der har været afholdt to spørge- og informationsmøder om helhedsplanen for Galgebakken i beboerhu
set. Byggeposten samler her op på møderne. 

Det første spørge- og informationsmøde blev afholdt den 25. sep
tember og omhandlede arbejdet med at finde en ventilationsløs
ning. 

Det andet møde blev afholdt den 3. oktober og handlede om de 
øvrige arbejder under helhedsplanen..:. dvs. facader, badeværelser, 
udearealer, skure og pergolaer og projektets foreløbige tidsplan. 

Pænt fremmøde af engagerede beboere 
De to spørge- og informationsmøder blev afholdt i beboerhuset. 
Begge gange var der et pænt fremmøde af spørgelystne og enga
gerede beboere, der ville vide mere om såvel de overordnede linjer 
som de mere tekniske detaljer. 

Rådgivere fra NovaS-arkitekter og Orbicon, ordstyrer Finn Stubtoft og medlem af 

HPU, Birte Y. Nielsen som mikrofon-omdeler, på arbejde over for de spørgende og 

Fælles for de to møder var, at rådgivere fra NovaS-arktiekter og 
Orbicon rådgivende ingeniører fortalte om projekt og proces, 
hvorefter salen kunne stille spørgsmål. Seniorbyggeprojektleder 
fra BO-VEST, Christian Lind deltog også, ligesom ejendomsleder i 
Galgebakken Susanne Palstrøm. 

Spørge- og informationsmøderne var fremlæggel
se af status 
Spørge- og informationsmøderne gik godt, og beboernes spørgs
mål blev besvaret så godt som muligt. Der var i hvert fald svar på 
"hvorfor status er, som den er" set fra et rådgiver- og et projekt-
synspunkt. · 

Og møderne var netop en status på, hvor projektet med helheds
planen er nu, og hvilke forarbejder og undersøgelser, der er fore
taget. Spørge- og informationsmøder var blevet lovet tidligere på 
året, og derfor er de blevet fastholdt, selvom HPU og· BO-VEST har 
valgt at sætte projektet på pause, som Byggeposten 7 fra august 
beskrev. 

Rådgiver ønsker nemlig at lave nogle yderligere tekniske undersø
gelser af forskellige forhold i krybekældrene i prøvehusene, og re
sultaterne af disse undersøgelser kan have indflydelse på, hvordan 
helhedsplanens videre forløb bliver. 

Hvordan det videre forløb bliver, vil Byggeposten informere om, 
når HPU og GAB ved mere. 

J.vtJenddllhørere. .• ~---------------------~--
BO-V:EST 

Byggeposten - information om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk 



Nye badeværelser - beboerne skal i skurvognen 
Der blev talt en del om den gennemgribende renovering af toilet- og bad, som helhedsplanen lægger op til på informations- og spørge
mødet. Emnet blev grundigt debatteret, fordi det bliver nødvendigt, at Galgebakkens beboere i løbet af den periode, hvor renoveringen 
foregår i den enkelte bolig, benytter bade- og toiletvogne, som vil blive stillet op i omr~det. 
Hvor lang en periode, det vil dreje sig om, er usikkert. 

Samletplan 
Rådgiverne præsenterede deres bud på en tidsplan på møderne. Deter vigtigt at understrege, at denne tidsplan ikke nødvendigvis er den 
gældende. Den præcise tidsplan kender vi, når der er valgt entreprenør. 

_Jen valgte entreprenør kan planlægge udførelsen anderledes. 

Den nuværende rådgiver, Nova5, lægger op til, at den samlede renovering vil tage 18 uger i og omkring hver bolig. OBS! Det er IKKE alle 
18 uger, beboerne vil være uden bad og toilet. 

Der vil være gener i denne periode, men der vil blive foretaget flest mulige tiltag for gøre det tåleligt. 
Når vi har et prisoverslag fra en entreprenør vil der blive foretaget en beboerafstemning om helhedsplanen, - dvs. efter projektet har været 
sendt i udbud og entreprenører får mulighed for at byde ind på opgaven. 

Videre arbejde 
Men mens vi venter på de undersøgelser, der kan have en afgørende effekt på det videre forløb, arbejder HPU videre for, at projektet lyk
kedes til flertallets tilfredshed. 
Er der grupper, der ønsker at gøre deres indflydelse gældende er alle input meget velkomne - men alle henvendelser skal ske til GAB. 

Venlig hilsen 

Helhedsplanudvalget for Galgebakken 

Byggeposten - information om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk 



Helhedsplanen for Galgebakken 
information om vigtige datoer 

i efteråret 2017 -

Inden sommerferien ramte, holdt helhedsplanudvalget møde. Her blev der blandt andet fastsat datoer 
for informationsmødet om ventilation og informationsmødet om øvrige arbejder. 

Informationsmøde om ventilation 
De prøvehuse, der skal vise de forskellige ventilationsløsninger, vil stå færdige til september. Husene vil blive åbnet for besøgene, så alle 
kan se anlæggene, når alle Installationer er på plads. Det vil der komme nærmere informationer om. 

HPU har besluttet at invitere til et efterfølende informationsmøde om ventilation, hvor beboerne kan stille spørgsmål om de 
tekniske specifikationer til rådgiver-teamet og BO-VEST. 

informationsmødet om ventilation afholdes den d. 25. september 2017 kl. 18.00 til 21.00 
information om sted kommer senere 

Informationsmøde om øvrige arbejder 
HPU har derudover besluttet at afholde et informationsmøde om 'øvrige arbejder'. Til dette møde kan du få mere viden om alt fra pergo
laer over fliser og til sokkelisolering og vinduer. På mødet vil beboerne kunne stille spørgsmål til rådgiver-teamet og BO-VEST. 

informationsmødet om 'øvrige arbejder' afholdes den 3. oktober 2017 kl. 18.00 - 21.00 
information om sted kommer senere 

Materialer og informationer 
Alle relevante materialer til møder, vil kunne afhentes på ejendomskontoret 14 dage inden mødet. Du vil også kunne finde mange 
dokumenter, notater, temagruppe-opsamlinger og alle HPU-referater på renoverlngshjemmesiden: www.galgebakken-renovering.dk 

Sæt kryds i kalenderen 
Sæt allerede nu datoerne i kalenderen - vel mødt! 

Venlig hilsen 
Helhedsplanudvalget for Galgebakken 

BO·V~ST. 

Byggeposten - information om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk 



Helh_edsplanen for Galgebakken 
information om projektstatus 

efteråret 2017 -

I de forgangne måneder har der været mange beboerhenvendelser omkring krybekældrene under huse
ne i Glagebakken og om, hvordan de måske/ måske-ikke påvirker indeklimaet. Derudover har 80-VESTs 
egne undersøgelser gjort, at vi deler beobernes bekymring. 

HPU og BO-VEST deler beboernes bekymring 

Rådgiverne i helhedsplanen har foretaget undersøgelser i de nyombyggede prøveboliger. De foreløbige resultater kan tyde på, at det kan 

være problematisk at lade krybekældrene forblive som de er, under og efter renoveringen. 

Sokkelisolering og udskiftning af brugsvandsinstallationer i kælderen er med i helhedsplanen. Landsbyggefonden yder ikke støtte til 

andre indsatser i krybekældrene. 

Vi stopper op for at foretage flere undersøgelser 
HPU, BO-VEST og rådgiverteamet mener, at det bedst at 'stoppe op' i processen frem mod et skema B, dvs. at få udbudt helhedsplanspro

' jektet. Det gør vi, så det kan blive undersøgt nærmere, om krybekældrene påvirker indeklimaet i boligerne i Galgebakken. Hvis krybekæld-

rene påvirker indeklimaet, kan det betyde, at mange af de andre tiltag i helhedsplanen ikke får den ønskede effekt. 

Rådgiverne er ved at finde ud af, hvilke undersøgelser, der bedst kan klarlægge, om der er en sammenhæng mellem skimmelangrebene i 

boligerne og krybekældrene. 

ialog med Landsbyggefonden 
BO-VEST og rådgiverne vil sideløbende begynde en dialog med Landsbyggefonden om, hvilke konsekvenser det kan have for Galgebak

kens helhedsplan, hvis undersøgelserne påviser en sammenhæng mellem skimmelramte boliger og de kolde krybekældre. 

Isolering af krybekældrene er en meget dyr løsning, som fagfolk ikke længere anbefaler. Ventilering og opvarmning af kældrene er tilsva-

: rende dyrt, og alt arbejde i krybekældrene bliver yderligere fordyret af krav til arbejdsforholdene i arbejdsmiljølovgivningen. Dialogen 

med Landsbyggefonden vil derfor forhåbentlig kunne give svar på, hvad man fremadrettet kan gøre i forhold til en renovering, hvis det 

viser sig, at der er en indeklima- og skimmelforbindelse mellem kælder og bolig. 

HPU og BO-VEST værdsætter de ihærdige beboere, der har peget på, at der kunne være et indeklimaproblem i boligerne på grund af 

krybekældrene. Vi håber på, at vi med dialogen med Landsbyggefonden og undersøgelserne kan komme til bunds i, hvordan boligerne i 

Galgebakken kan få et sundt indeklima. 

Venlig hilsen 

Helhedsplanudvalget for Galgebakken 

Byggeposten - information om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk 



Helhedsplanen for Galgebakken 
- invitation til informationsmøde i beboerhuset -

25. september 2017 -

BO-VEST og HPU vil gerne invitere alle interesserede til informationsmøde om ventilation og krybekældre. 
Mødet foregår den 25. september i beboerhuset klokken 18.00. 

Informationer om ventilation og krybekældre 
Rådgiverne fra Novas Arkitekter og Orbicon rådgivende ingeniører samt BO-VEST vil på informationsmødet fortælle om arbejdet med 

ventilationsløsninger i Galgebakkens huse og give en status på arbejdet med af få undersøgt krybekældrene nærmere. 

Prøvehusene åbner torsdag den 21. september 
Ventilationsprøvehusene er blevet færdige. De åbner torsdag den 21. september og vil være åbne alle dage frem mod informationsmødet 

den 25. september, så alle beboere kan gå forbi de tre prøveboliger og lytte til og kigge på de forskellige ventilationsinstallationer. 

Husene er åbne torsdag og fredag fra klokken 8.00 - 18.00, samt lørdag og søndag fra klokken 8,00 - 16.00. 

Ventilationsprøvehusene ligger: 

Mark 2-6B, AS-bolig (dette er ejendomskontoret- her er ikke åbent som øvrige prøvehuse) 

Skrænt 3-SB, BS-bolig 

Øster 7-4A, C4-bolig 

Neder 7-3, A2-bolig. 

·esøgende skal være opmærksomme på, at den ventilationsinstallation, der er i A2-boligen i Neder 7-3, viser en ventilation, som den ville 

være i en AS-bolig. Der vil være tegninger og forklaringer i boligen. 

Materialer på web og på ejendomskontoret 
Så snart rådgiver har lagt sidste hånd på det materiale, der vil blive fremlagt på informationsmødet, vil det blive lagt på Galgebakkens 

renoveringshjemmeside www.galgebakken-renovering.dk, så interesserede kan downloade og kigge det igennem inden mødet. Der

udover vil der være et par trykte eksemplarer at finde på ejendomskontoret. Da der stadigvæk arbejdes på informationsmaterialet er det 

muligt, at rådgiver foretager små ændringer i tekster eller tegninger frem mod informationsmødet. 

Vi glæder os til at se jer - og husk, at 2, informationsmøde om øvrige arbejder i helhedsplanen bliver afholdt den 3. oktober, ligeledes i 

beboerhuset. 

Venlig ·hilsen 

BO-VEST og helhedsplanudvalget for Galgebakken 

BO-V~ST 

Byggeposten - information om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk 



Informationsmøder 

Informationsmøde om projekt, 
udearealer og arbejdsmiljø 

Se materialerne til informationsmødet om øvrige arbejder i 

helhedsplanen - dvs. projektet, udearealerne og arbejdsmiljøet -

den 3. oktober 2017 

Materialer fra rådgiver 

Informationsmøde om ventilation 

Se materialerne til informationsmødet om ventilation den 25. 

september 2017 

Materialer fra rådgiver 

http://galgebakken-renovering.dk/helhedsplan/inf... 19-12-2017 



GALGEBAKKEN 
ORIENTERINGSMØDE VENTILATION 25.09.2017 



Helhedsplanen for Galgebakken 
invitation til informationsmøde i beboerhuset -

3. oktober 2017 -

BO-VEST og HPU vil gerne invitere alle interesserede til informationsmøde om ventilation og krybekæld
re. Mødet foregår den 3. oktober i beboerhuset klokken 18.00-21.00 

Informationer om facader, vinduer/døre, bad og udearealer. 
Rådgiverne fra Nova5 Arkitekter, Orbicon rådgivende ingeniører, Marianne Levinsen Landskab samt BO-VEST vil på informationsmødet 
fortælle om arbejdet med facader, vinduer og døre, bad, udearealer, byggeplads og byggeproces i Galgebakkens huse. 

Prøvehusene åbner torsdag den 28. september 
Har man lyst til at se ventilationsprøvehusene igen åbner de på torsdag den 28. september og vil være åbne alle dage frem mod informa
tionsmødet den 3. oktober, så alle beboere kan gå forbi og kigge på de forskellige løsninger. 

Vær dog opmærksom på at ventilation ikke er et tema på informationsmødet d~ 3. oktober. 

I Husene er åbne torsdag og fredag fra klokken 8.00 - 18.00, samt lørdag og søndag fra klokken 8.00- 16.00. 

Ventilationsprøvehusene ligger: , 
Mark 2-68, AS-bolig (dette er ejendomskontoret- her er ikke åbent som øvrige prøvehuse) 
Skrænt 3-58, 85-bolig 
Øster 7-4A, C4-bolig 
Øster 10-7A, es-bolig 
Neder 7-3, A2-bolig. 

Besøgende skal være opmærksomme på, at den ventilationsinstallation, der er i A2-boligen i Neder 7-3, viser en ventilation, som den ville 
være i en AS-bolig. Der vil være tegninger og forklaringer i boligen. 

Materialer på web og på ejendomskontoret 
Så snart rådgiver har lagt sidste hånd på det materiale, der vil blive fremlagt på informationsmødet, vil det blive lagt på Galgebakkens 
renoveringshJemmeside www.galgebakken-renovering.dk, så interesserede kan downloade og kigge det igennem inden mødet. Der
udover vil der være et par trykte eksemplarer at finde på ejendomskontoret. Da der stadigvæk arbejdes på informationsmaterialet er det 
muligt, at rådgiver foretager små ændringer i tekster eller tegninger frem mod informationsmødet. 

Vi glæder os til at se jer -

Venlig hilsen 

BO-VEST og helhedsplanudvalget for Galgebakken 

Byggeposten - information· om helhedsplanen. Se også www.galgebakken-renovering.dk 



GALGEBAKKEN 
ORIENTERINGSMØDE PROJEKT, UDEAREALER 
OG ARBEJDSMILJØ 03.10.2017 



Galgebakkens 
af Lingsb_estyrelse 

GALGEBAKKEN, MARK 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Indkaldelse til: ;)',.i 
/ 

~/// Budgetbeboermøde 
Tirsdag den 19. september 2017 kl. 1930 

i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 

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

5) Budget 2018 
a) Gennemgang og diskussion af budget 2018 
b) Behandling af indkomne forslag til budgettet 
c) Fordeling afbeboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget 
e) Godkendelse af det samlede budget 

6) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

7) Eventuelt 

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

senest tirsdag d. 5. september kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk - og elles på papir til GAB kontoret, Mark 2-6. 

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

,vww.ga.igebakken.dk. 

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

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt 22. august) 



-{M]I_ 
·Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materiale til: · 

GALGEBAKKEN, MARK 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 
Tirsdag den 19. septem her 2017 

Kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Valg afreferent. 3) Valg af stemmeoptællere. 4) Godkendelse af: 
a) Forretningsorden. b) Dagsorden. 5) Referater fra legepladsbeboermøde 26. malis (i GB 
Posten nr. 413) og regnskabsbeboermøde 28. malis (i GB Posten nr. 413). 

6) Byggeprojekt for nye medarbejderfaciliteter 
- fælles ejendomskontor og materialegård med Hyldespjældet? (side 2) 

7) Budget 2018 
a) Gennemgang og diskussion af forlaget til budget 2018* 
b) Behandling af indkomne forslag med konsekvenser for budget 2018 

1. Fældning af poplerne på p-områderne samt nyplantning (side 2) 
- endvidere beregning fra Driften af omkostningerne ved forslaget ( side 2-4) 

2. Modforslag fra Grønt udvalg: Poplerne fældes ikke (side 5) 
3. Juridisk rådgivning til GAB ved formulering af større projekter. 

Beløbsramme: 50.000 kr. (side 5) 
4. Anskaffelse af tre træ-legeskulpturer. Beløb: 35.875 kr. (side 6) 
5. Fotografering af Galgebakken. Beløb: 10.000 kr. (side 7) 
6. Anskaffelse af 2-3 borde-bænkesæt Beløb: 6.000 kr. (side 7) 
7. Skiltning v. maling på mur og på teknikbygning. Pris: 1.500 kr. (side 7) 

c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget (side 11 i detailbudgettet) 
e) Godkendelse af det samlede budget 

8) Hundelegepladsen: Bibeholdes, flyttes eller nedlægges? (side 8) 

9) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
1. Støtte til Natteravnene (side 8) 
2. Støtte Fyrværkeriforeningen (side 8) 

10) Eventuelt 

* Budgetforslaget ( den korte udgave) er husstandsomdelt sammen med dette materialehæfte. 
Det detaljerede budget kan ses på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk og fås ved 
henvendelse til Ejendomskontoret og GAB kontoret. 

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

(Materialet husstandsomdeles senest 12. september) 



,Dette oplæg er skrevet på baggrund af et forslag til budgetbeboermødet den 19. september 2017. I 
forslaget foreslås det at fælde alle landevejspoplerne på parkeringspladserne og udskifte dem med 
mindre træer og frugtbuske. 

Nuværende situation 
Landevejspoplernes, Populus canadensis, alder er ca. 45-50 år. De har en højde på ca. 18-24 meter. 
Omkredsen er mellem 110 cm. og 190 cm. Flertallet er under 150 i omkreds. Dette er betydeligt 
under hvad man kan forvente aflandevejspopler i den alder. 

Vækstbetingelser 
Årsagen skal findes i vækstjorden. Den består af et ganske lille lag muld, som er kommet naturligt 
efter 45 års plantevækst. Under mulden er der et lag stabilgrus i varierende tykkelse. Under 
stabilgruset er der et massivt lerlag. Disse vækstbetingelser er der kun ganske få planter der kan 
klare. Landevejspopler har vist, at de kan klare det om end de vokser meget langsomt. Der er ikke 
sygdomme i træerne, der umiddelbart kan true træernes stabilitet og sundhed. Enkelte grene kan dog 
knække, hvilket er naturligt for landevejspopler. Er der grene, der bliver ved med at knække på det 
samme træ, fælder vi træet. 

Poppelmodellen 
I september 2010 besluttede beboermødet, at der hvert år skulle fældes 10 popler og plantes 10 nye, 
den såkaldte Poppelmodel. Denne beslutning blev bl.a. taget på baggrund af et notat fra Palle 
Kristoffersen, daværende seniorrådgiver på Københavns Universitet og nuværende professor og 
Slotsgartner i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Palle Kristoffersen konkluderede bl.a., at 
det ikke ville være umuligt at plante andre træarter, idet det kun er popler, der har vækstkraft nok til 
at dette kan lade sig gøre. Efter en beboermødebeslutning i september 2016 er Poppelmodellen sat 
midlertidig i bero til efter helhedsplanens afslutning. 

Andre buske og træer 
Der har dog etableret sig andre træer bl.a. æbletræer. Disse er opstået ved at folk har kastet deres 
æbleskrog ud på de grønne øer og kernerne er spiret og der er vokset et træ op. Dette kunne ske 
fordi der er ikke blev slået på øerne de første mange år. Etableres planter fra frøstadiet kan de klare 
sig, men der er ikke nogen beregninger på hvor mange kerner, der skulle bruges til de æbletræer, 
der står der i dag. Vi har i driften gennem årene forsøgt at plante buskplantninger ind på øerne. Det 
er gjort med meget lille succes. Kun ganske få af buskene har etableret sig tilfredsstillende. Specielt 
har buskene klaret sig rigtig godt i yderkanten af de grønne øer ud mod vejen hvor afvanding af 
vejene har givet buskene bedre betingelser. 

Nuværende antal popler på parkeringspladserne 
Vi har 5 parkeringspladser: 
A med 17 landevejspopler. B med 24 landevejspopler. C med 28 landevejspopler. D med 50 
landevejspopler. E med 30 landevejspopler. · 
I alt 149 landevejspopler. 

Omkostninger ved fældning af landevejspoplerne og etablering af nye træer og buske 
Da jeg har haft meget lidt tid har det ikke været muligt at indhente tilbud eller overslag på 
fældninger og plantninger. Jeg har derfor brugt nogle gamle overslag/tilbud, som vi fik i 2009 i 
forbindelse med den daværende diskussion, der førte frem til Poppelmodellen. Ud fra disse tal og 
egne erfaringer er jeg kommet til et kvalificeret bud. Det skal derfor understreges, at dette ikke er et 
tilbud, men et kvalificeret overslag over omkostningerne. 

Fældning af alle popler 
For fældning, stubfræsning, oprydning og reetablering udført af en overenskomstdækket 
virksomhed: 
Alle Landevejspopler 149 træer x 3.650 kr.= 543.850 kr. 
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,,2. Modforslag (til forslag 1. ovf.) fra Grønt udvalg: Poplerne fældes ikke. 

Grønt Udvalg stiller forslag om, at poplerne på parkeringspladsen ikke fældes, men 
at forslaget om at stille poppelplanen i bero, der blev vedtaget på beboermøde i 
2017, fastholdes. 

Begrundelse: 
Galgebakkens træer er som helhed noget ganske særligt og gør, at bebyggelsen ikke 
kan sammenlignes med andre bebyggelser i Albertslund. Træerne bidrager på mange 
måder positivt til bebyggelsens 'liv', også i skønhedsværdi. 
Siden 2004 har vi haft en Landskabsplan, der vedtages for 3 år ad gangen, senest på 
beboermøde i 2016. I Landskabsplanen, der husstandsomdeles før beboermøderne, 
findes den træpolitik, der er grundlaget for den plej ep lan, der følges af" det grønne 
team". Poplerne på parkeringspladserne har gentagne gange været til debat, hver gang 
med vedtagelse af deres fortsatte eksistens. 
Træer er levende væsener, der ikke hurtigt kan erstattes. Dertil kommer, at 
vækstforholdene på parkeringspladserne ikke gør det nemt for andre træarter end 
poplerne at kunne gro. Galgebakkens gartner, Kim Vanner, har redegjort nærmere for 
dette forhold i beregning af de økonomiske følger af forslaget om at fælde poplerne. 
I årets debat på Facebook fremgår det, at det er hensynet til beboernes biler, der 
vægtes højest på grund af nedfald fra træerne og fugleklatter. 
Grønt udvalg vægter det højere: 
- at det er usildcert hvor mange træer, vi vil miste uden at ville det i forbindelse med 
Helhedsplanen (se det vedtagne forslag om Pause fra poppelplanen) 
- at træerne bidrager positivt til bebyggelsens CO2-regnskab 
- at træerne bidrager positivt til bebyggelsens temperaturforhold 
- at træerne med den vedtagne udskiftningspolitik fornys over årene 
- at økonomien (som beskrevet i beregningen til aftenens forslag om fældning) holdes 
i ro uden huslejestigning 

Grønt Udvalg v/Helle Damgaard, Niels Enevold, Jette Rank, Biba Schwoon 

3. Beløbsramme på 50.000 kr. for GAB til juridisk rådgivning 

Galgebakkens bestyrelse søger budgetbeboermødet om kr. 50. 000,- til uvildig 
rådgiver i forhold til udbudsregler. 

Argumentation: 
Bestyrelsen har i den sidste periode oplevet at Bo-Vest kræver at aktiviteter som 
indkøb af nyt vaskeri og opgradering af internettet på Galgebaldcen sendes i udbud. 
Samtidig regner vi med at der i fremtiden kommer flere sager, hvor det kræves at 
opgaver sættes i udbud. Bestyrelsen er usikker på om Bo-Vest' s opfattelse af 
udbudsreglerne er korrekt og ønsker derfor mulighed for at blive klædt på af uvildig 
rådgivning til at gå ind i de fremtidige sager. 

På vegne af GAB. 
Steen Søndergaard 
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"6. Forslag om anskaffelse af 2-3 borde og bænkesæt: 

Placering af 2 til 3 borde og bænksæt, evt. fastmonteret til vha. af kæder til en evt. 
jernstang eller lign. Udgift 6.000 kr. 

Ulemper: Når der skal slås græs - skal vore gode folk flytte rundt på dem, for at 
kommer til. Fordele: Det meget brede græsklædte område bag Skrænt 3, står 
ubenyttet hen. Bænke vil gøre, at beboerne i Slaænt vil kunne mødes over en kop 
kaffe/te eller andet. Nyde udsigten samt fællesskabet. Det vil give liv til et ellers 
ubenyttet stykke græsplæne. 

Anita Pauly Jensen 
Galgebakken 
Skrænt 3-JA 

(Afdelingsbestyrelsen skønner, at anskaffelsen kan ske inden for en beløbsramme på 6.000 kr.) 

7. Skiltning v. maling på mur og på teknik-bygning: 

Der males 'GALGEBAKENS KØBMAND' og 'CYKELSMED' (med 
retningsgivende pile) på den store 'kasse' på pladsen i midten af galgebakken 
overfor af ejendomskontoret. 
Der males: VELKOMMEN TIL GALGEBAKKEN! På den store betonmur ved 
udmundingen af Trippen,dalstien ved skråningen mod Over/Neder. 
Skrifttypen vil være blokbogstaver i vers aller i hvid farve malet med lille malerrulle 
og pensel og fylde omkring den øverste fjerdedel af murene(jeg tager billeder med 
på beboermødet af murerne) 
Pris: ca.1 S00kr 

Forslagsstilleren maler selv bogstaver/pile og ovenstående er et overslag over 
udgifter til maling, grunder og malerruller. 

Motivation: 
Galgebakken er meget svært at finde rundt i for udenforstående og er endnu mere 
ufremkommelig og labyrintisk end resten af stisystemet i Albertslund( og det siger en 
del). Nye beboere, gæster og forbipasserende, f.eks. cyklister på 'Albertslundruten', 
kunne godt bruge lidt information om hvor de er. 
Den store 'kasse' kan med fordel bruges til at gøre opmærksom på at der eksisterer en 
købmand og en cykelsmed som forbipasserende kan bruge når de f.eks. cykler 
igennem galgebakken via supercykelstien. Dette ville give nogle kunder hvilket er 
godt for 'vores' butikker. 
Et Velkommen til galgebakken ville se godt ud og bryde beton-farverne lidt, hvilket 
virker oplagt og skaber en god stemning på en lille plads hvor der ellers er lidt 
tomt(bortset fra fugleskulpturen) 

Fars lagsstiller: 
Thor Hansen, Vester 2-1 
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Referat fra . .i1.dgetbeboermøde 19. september 2017 
En uge inden mødet blev der omdelt et materialehæfte indeholdende de forskellige 
forslag og sammen med hæftet en kort udgave af forslaget til samlet budget for 
2018. Det detaljerede budget kunne ses på Galgebakkens hjemmeside 
(www.galgebakken.dk) og fås ved henvendelse til Ejendomskontoret. Til mødet 
blev der udleveret stemmesedler (to stk: pr. husstand) til 62 husstande, hvilket (v. 
700 husstande= 100%) svarer til, at 8,9% af husstandene var repræsenteret på 
mødet. Endvidere deltog ejendomsleder Susanne Palstrøm og ejendomsmester Peter 
Stenberg. 

Formand for Galgebakken Afdelingsbestyrelse (GAB) Lasse Wilson bød velkommen. 

Udenfor dagsordenen: Steen Søndergaard fra GAB og Helhedsplanudvalget (HPU) 
gav en kort orientering om den aktuelle situation: Som det ses i Bygge Posten o& i 
Galgebakke Posten er arbejdet med helhedsplanløsningerne midlertidigt sat i bel'o 
pga. problemer med krybekældre og ventilation. Rådgiverne og BO-VEST holder et 
orienteringsmøde for beboerne om dette på mandag den 25. september, og tirsdag 
den 3. oktober holdes et orienteringsmøde nr. 2 om alt det øvrige i helhedsplanen, 
som næsten er på plads. GAB og HPU har igennem længere tid udtrykt utilfredshed 
med projektstyringen senest ved et nylig afholdt møde med BO-VESTs formand og 
direktør. GAB og HPU vil fortsat arbejde for at få projektet bedst muligt på sporet 
og for en tilfredsstillende inddragelse af beboerne. Forudsat at der findes en løsning 
på problemerne med krybekældre og ventilation, vil der inden årets udgang kunne 
afholdes et besluttende beboermøde. 

Herefter startede budgetbeboermødet: 
1. Anita Sørensen blev valgt til dirigent og Birthe Y. Nielsen (GAB medlem) til 
med-dirigent. 
2. Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 3. Jens Ellesøe Olsen, Jytte 
Jørgensen og Benny Klausen blev valgt til stemmetællere. 4a) Forretningsordenen 
vedtaget. 4b) Dags-ordenen blev godkendt uden ændringer. 5) Referaterne fra 
beboermøderne 26. marts (ny legeplads) og 28. marts (regnskab, GAB valg m.rri.): 
Ingen bemærkninger. 

6) Byggeprojekt for nye medarbejderfaciliteter - fælles 
ejendomskontor og materialegård med Hyldespjældet? 

Susanne Palstrøm fremlagde forslaget om at lade rådgivere undersøge mulighederne 
for at bygge en fælles driftsbygning (kontorer, materialegård, medarbejderfaciliteter 
m.m.) sammen med Hyldespjældet. Ideen er opstået, fordi Galgebakkens eget 
byggeprojektet for nye mandskabs-faciliteter mv. ved licitationen viste sig at blive 
dyrere end forventet, og fordi Hyldespjældet også snart skal bygge ny materialegård 
og kontorer. Formentlig vil def kunne gøres billigere, hvis der bygges et fælles 
byggeri. Endvidere vil en fælles bygning kunne give muligheder for samarbejde og 
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en effektivisering af driften. Placeringsmulighederne er en af de ting, som 
rådgiverne skal undersøge og komme med forslag til. 

I debatten udtrykte nogle tvivl på, om der overhovedet kan findes et egnet sted og 
den nødvendige plads til et stort fælles byggeri. Nogle var også skeptiske, fordi de 
ikke troede på værdien af effektiviseringer ved etablering af større enheder og 
stordriftsfordele. Andre støttede forslaget om at godkende brug af 50.000 kr., fordi 
det måske indeholder muligheder for huslejebesparelser. På beboermødet var der en 
positiv indstilling til et udbygget nabosamarbejde med Hyldespjældet, men 
forskellige holdninger til om, hvorvidt et fælles byggeri er en forudsætning for dette. 
Steen Søndergaard og Biba Schwoon fra GAB orienterede om, hvorfor GAB støtter 
op om aftenens forslag: Der er masser af ubekendte faktorer ved og relevante 
spørgsmål til ideen om et fælles byggeri, bl.a. om der kan findes en acceptabel 
placering. I GAB er der ligesom i aften forskellige holdninger og varierende grader 
af skepsis til mulighederne for effektivisering ved stordrift, men GAB støtter 
forslaget om en undersøgelse, for at diskussionen og beslutningen kan komme til at 
ske på et oplyst grundlag. Hvis det, som rådgiverne kommer frem til, ikke er er 
tilfredsstillende for et beboermøde, så bliver et fælles byggeri ikke til noget. 

Ved afstemningen kunne dirigenten konstatere, at der var et klart flertal for forslaget: 
"Derfor fremlægger vi et principforslag på beboermødet og foreslår, at vi 
anvender et mindre beløb på 50.000 kr. til at undersøge det nænnere. Herefter 
vender vi tilbage på et kommende beboermøde med resultatet. " (fra side 2 i 
materialehæftet) 

7) Budget 2018 

7a) Gennemgang og diskussion af forslaget fil budget 2018 
Susanne Palstrøm fremlagde forslaget, som er et '0-budget', dvs. at der ikke kommer 
nogen huslejestigning i 2018, med mindre at beboermødet beslutter yderligere 
udgifter. 

Susanne gennemgik og kommenterede hovedtallene i budgettet og besvarede 
spørgsmål. Bl.a. til FridtjofHerling om udgifterne til skimmelsvamp i boligerne: 
Udgiften konteres på en særlig konto under konto 116. I 2016 var udgiften på 2½ 
mio. kr. Til Susanne Messen om strædepengene, som ikke mere udbetales, men i 
stedet henlægges under konto 116, for på den måde at fa et stort strædepengebeløb, 
som kan frigives, når helhedsplanen er gennemført. Til Lysette Hansen om nyt 
vaskeri, som kommer i år. Det medfører ikke nogen huslejestigning, fordi der 
igennem årene er henlagt til det på konto 116. Undervejs blev Susanne suppleret af 
Lars Skovenboe fra GAB og Økonomiudvalget til at forklare begrebet hjemfald, og 
for svar til Aage Nissen, om hvor cafe indtægterne kan ses (under konto 203. 3. Drift 
af selskabslokaler.) Jesper Lohse havde et spørgsmål vedr. stigningen i afdrag på 
kreditforeningslån, som Susanne og Lars ikke umiddelbart kunne svare på, men hun 
vil undersøge det og fa svaret med i referatet. (Kunne ikke nås. Kommer i stedet i 
GB Posten/ref *) 
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Niels Wilken efterl:, nogle meget mere detaljerede noter til budgettet, fordi 
svarene på aftenens spørgsmål, hverken kan ses i budgettet eller i noterne til det. 
Susanne svarede, at oplysningerne findes i det meget detaljerede budgetmateriale, 
som fylder rigtig mange sider. Men materialet kan det fas ved henvendelse til 
Ejendomskontoret, og hun vil også gerne lægge det ud på nettet. 

Th) Behandling af indkomne forslag fil budget 2018 

7b.mr.l: Fældning af poplerne på p-områderne samt nyplantning, 
og: 
7b.nr.2: Poplerne fælles ikke (Forslag nr. I og forslag nr.2 blev debatteret 

sideløbende.) 
Ordlyden af forslag nr.1: "Fældning af poplerne på p-områderne samt planting af 
mindre træer samt frugtbuske. Begge skal beskæres, så de ikke rager ud over p
pladserne." (s. 2 i materialehæftet) Forslagsstilleren til forslaget Nicolai Lange var 
ikke mødt, men Anders Larsen var indstillet på at opretholde forslaget, om end han 
ville fremsætte et ændringsforslag til det. Lasse Wilson fortalte, at eftersom forslag 
nr. I var meget kortfattet, så havde GAB bedt Driften v. gartner Kim Vanner om en 
oversigt over økonomien til beboermødematerialet 
(s. 2 ff. i materialehæftet.) så beboermødet fik et mere uddybet grundlag. 
Ordlyden af forslag nr.2 fra Grønt udvalg" at poplerne på parkeringspladsen ikke 
fældes, men at forslaget om at stille poppelplanen i bero, der blev taget på 
beboermøde i 2017,fastholdes." (s.5 i materialehæftet.) 

Anders Larsen mente, at den økonomiske oversigt gav et meget skævt billede, som 
var til ulempe for forslag nr. 1. Udgiften på 2,4 mio. kr. fremkommer ved, at a1le 
udgifter til forslaget inkl. 5 års pleje af nyplantede træer medtages, men der mangler 
helt en modregning af de udgifter, som der i dag er til plejen af de eksisterende 
poppeltræer. Dertil kommer udgifterne til skader på lak og buler på bilerne som 
følge af poplerne. Endvidere kunne der nok godt findes billigere løsninger, f.eks. 
ved at plante færre træer og buske eller ved at så i stedet for plante. Benny Klausen 
og Biba Schwoon mente ikke, at Anders' kritik af manglende modregning for de, 
nuværende udgifter til poplerne er holdbar. På beboermødet i marts i år blev pop
pelplanen (= plan for fældning og nyplantning af popler) netop sat i bero til efter 
helhedsplanen. Priserne for genplantning af træer er baseret på viden om og erfaring 
med de særlige jordbundsforhold på p-områderne, som består af et lag grus og 
nedenunder massiv lerjord, hvilket gør det meget arbejds- og udgiftskrævende at fa 
nye træer til at vokse op. Herimod nævnte Ejvind Skøgul, at selv om det nok er 
korrekt, at frugttræer kan have svært ved at fa fat og vokse op på p-områderne, så 
findes der andre træer end popler, som kan klare forholdene, f.eks. birk eller røn, og 
disse træer medfører ikke de gener, som poplerne gør. 

Der kom en længere diskussio:tt med forskellige holdninger og ønsker til 
indretningen af p-pladsområderne samt argumenter både for og imod poplerne og 
alternative valg afbeplantning. Dirigenten opfordrede til, at oplæggene blev kortere 
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af hensyn til tidsplanen. Steffen Stripp opfordrede til, at der kom 101<.us på . 
budgetbehandlingen: Skal der i budgettet for 2018 tilføjes et beløb til fjernelse af 
poplerne og til nyplantning? 

Undervejs kom der to forskellige ændringsforslag til forslag nr.l, som begge 
indeholdt en fjernelse af poplerne og nyplantning over længere tidsrum: Fra Anders 
Larsen: "I: En proces over 5 år, hvor vi fælder 20% om året og genplanter 50% af 
den nuværende mængde af beplantning (( og)) 2: Fældning eller beskæring af alle 
popler som rager ud over parkeringspladsen sådan at nedfald ikke falder direkte 
på bilerne." . Fra Rene Leisin: " Udskift alle poplerne, men over en tiårig periode. 
Plant i stedet for egnede træer, som Grønt Udvalg anbefaler (ikke popler, tak!)" 

Dirigenterne fandt, at Grønt udvalgs forslag var det mest vidtgående og satte dette 
forslag til afstemning først: V ed afstemningen var der 57 stemmer for Grønt udvalgs 
forslag og 26 stemmer imod. Efterfølgende bemærkede Lasse Wilson, at forslag nr. I 
og ændringsforslagene til dette burde have været til afstemning inden forslaget fra 
Grønt udvalg. 

7b.3: Juri.disk rådgivning til GAB ved form1de:ring af stø:r:re 
p:rojekte:r 

"Galgebakkens bestyrelse søger budgetbeboermødet om kr. 50.000,- til uvildig 
rådgiver i forhold til udbudsregler. " Steen Søndergaard fremlagde forslaget, som 
skyldes, at GAB har følt behov for uvildig juridisk rådgivning om udbudsregler. 
Både i forbindelse med nyt vaskeri og i forbindelse med kontrakter vedr. 
antenneanlæg og internet har beboerne i de to udvalg følt sig løbet over ende af BO
VEST administrationens henvisninger til udbudsregler. Fremover kan der komme 
andre lignede sager, hvor GAB og beboerne i udvalgene f'ar brug for kendskab til, 
hvordan udbudsregler kan/skal fortolkes. 

Efter debatten blev forslaget sat til afstemning og det blev vedtaget. Dirigenten 
oplyste, at beløbet kun svarer til ca. 0,09% af næste års husleje, så det påvirker ikke 
huslejestigningsprocenten på 0%. 

7b.4: Anskaffelse af 3 træ-legeskulpturer (heleforslaget side 6 i materialehæftet) 
Forslagsstilleren Thor Hansen fremviste billeder af skulpturerne og det tiltænkte 
placeringssted (på græsstykkerne på savannelegepladsen i Vester). Under debatten 
sagde Aage Nissen, at udgiften burde have været med i Legepladsudvalgets 
budgetramme og ikke som en ekstra ansøgning til beboermødet. Benny Klausen og 
andre støttede anskaffelsen af figurerne, men de syntes ikke, at savannelegepladsen 
er stedet, hvor figurerne skal stå, fordi de vil fylde for meget. I stedet kan de stilles 
på plænen lige skråt over for og ved siden af bruseren. Thor svarede, at figurerne 
ikke nødvendigvis skal placeres på savannelegepladsen. Det kan evt. også godt være 
på plænen ved siden af. 

Inden afstemningen oplyste dirigenten, at beløbet (35.875 kr.) ikke vil.påvirke 
husleje procenten (0%) i budgettet. Der var flertal for forslaget. 
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7b.5: Fofog:raL ,ng af Galgebakken 
"Kunstudvalget stiller forslag om et beløb på kr. 10.000 kr. til fotografering af 
bebyggelsen Galgebakken,før Helhedsplanen går i gang." (side 6 i 
materialehæftet) Biba Schwoon fra Kunstudvalget fremlagde forslaget. Hun fo1ialte, 
at der GAB havde været principiel modstand imod forslaget, fordi det ligger i 
forslaget, at fotografen til opgaven Kristian M. Olesen også er beboer i 

. Galgebakken. Men udvalget fastholder forslaget, fordi Kristian i modsætning til en 
fotografudefra kender Galgebakken rigtig godt og derfor hurtigt kan løse opgaven. 
Under debatten var der forskellige holdninger til, hvorvidt opgaven kunne/burde 
udføres alene ved :frivilligt og ikke-betalt beboerarbejde. 

Ved afstemningen blev forslaget vedtaget med 38 stemmer for og 36 stemme imod. 

7b.6: Anskaffelse af2-3 borde-bænkesæt 
Forslagsstilleren Anita Pauli Jensen var ikke mødt, hvorfor Lasse Wilson fremlågde 
forslaget: 
" Placering af 2 til 3 borde og bænks æt, evt. fastmonteret til vha. af kæder til en 
evl jernstang eller lign. Udgift 6. 000 kr. "Aage Nissen sagde, at forslaget er i 
modstrid med en tidligere beboermødebeslutning om, at der ikke udbetales 
strædepenge indtil efter at helhedsplanen er gennemført. 

Ved afstemningen var der flertal imod forslaget. 

7b. 7: Skiltning v. maling på mur og teknikbygning 
Thor Hansen fremlagde forslaget (heleforslaget side 7 i materialehæftet.): På 
betonmuren op til Galgebakken fra Trippendalstien males: VELKOMMEN TIL 
GALGEBAKKEN og på teknikbygningen(transformatorstationen) på pladsen ved 
Over og Neder males: +-GALGEBAKKENS KØBMAND ( og) GALGEBAKKENS 
CYKELSMED•. Det drejer sig om et beboer gør-det-selv projekt, så der er kttn en 
udgift på ca. 15.000 kr. til materialer. 
Det blev bemærket, at teknikbygningen ejes afDONG (tidligere NESA), hvilket 
måske nok kan give nogle problemer, hvis de ikke kontaktes forinden. Der blev 
opfordret til også at skrive: TIL BEBOERHUSET på bygningen og til at tænke 
noget grundigere over, hvilken skrifttype der skal bruges. Thor afsluttede med at 
invitere alle beboere med interesse for projektet til at deltage. 

Forslaget blev vedtaget. 

c) Fordeling af beboeraktivitetsmidlerne 
Susanne Palstrøm gennemgik og kommenterede en særlig detailoversigt, fordi 
kontoplanen blev ændret for et par år siden, hvorved opdelingen på underkontoerne 
blev gjort mindre detaljeret. Af detailoversigten fremgik bl.a., hvilke beløb der er 
afsat til de forskellige beboerkiubber og udvalg. Beløbende er sat på efter ønsker fra 
kontaktpersonerne. Jette Rank spurgte til, hvorfor Husdyr-udvalget igen i år skal 
have et beløb på beløb på I 0.000 kr. Hvad skal de bruge pengene til? Heidi Nielsen 
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fra Husdyrudvalget svarede, at beløbet skal bruges til at vedligeho1de hegnet, og der 
er også planer om at holde at aiTangement, hvor der kommer nogle kattekyndige og 
fortæller om, hvordan man kan håndtere katteproblemer. I øvrigt bruges beløbet på 
10.000 kr. ikke i 2017. Dirigenten oplyste, at ubrugte restbeløb overgår til 
Galgebakkens overskudskonto. 

d) Antennebudgettet: 
Her er et fald i antennebidraget for en husstan_d pr. md. fra 134 kr. til 108 kr. 

e) Godkendelse af det samlede budget 
Det samlede budgetforslag med de vedtagne tillægsforslag 2,4 5 og 7 havde forsat 
en huslejestignings procent på 0%. Budgettet blev vedtaget. 

8) Hundeiegepfadsen: Bibeholdes, flyttes elle:r 
nedlægges? 
Lasse Wilson præsenterede de tre valgmuligheder, som GAB har opstillet på 
baggrund af, at hundelegepladsen på beboennødet i september 2014 blev besluttet 
for en for en forsøgsperiode. Valgmulighederne er:" Nr.l. Hundelegepladsen 
fortsætter på sin nuværende placering på Grønningen. Nr. 2. Hundelegepladsen 
nedlægges på sin nuværende placering på Grønningen, men der :jøges en 
alternativ placering på et knap så centralt sted i bebyggelsen. Beslutning tages på 
Regnskabsbeboermødet,foråret 2018. Ansvarlige: GAB i samarbejde med Grønt 
Udvalg og Husdyrudvalget. Nr. 3: Hundelegepladsen nedlægges." (side 6 i 
materialehæftet.). 

Fra debatten: 

For nedlæggelse: • Hundegøen er ikke noget, man som beboer skal lære at leve med. 
• Hundelegepladsen giver urimeligt mange gener for naboerne især pga. hundegøen. 
• Området i Vestskoven, hvor hundene kan løbe løse ligger tæt på Galgebakken og 
kan benyttes af hundeejerne, uden at det medfører nabogener. 

Imod nedlæggelse: • Hundelege-pladsen bruges af mange beboere. • Den har været 
billig at lave. • Hundelegepladsen styrker fællesskabet blandt en gruppe beboere 
med hunde. • Det er kun på nogle tidspunkter, hvor der er hundegøen. • De nærmest 
boende bør kunne acceptere, at der også kan være gener ved at bo ud til et åbent 
grønt fællesområde. 

Ideer til en anden placering: • I hjørnet hvor skov legebanen nu ligger, og (evt.) en 
flytning aflegebanen til der, hvor hundelegepladsen nu ligger. • Længere tilbage 
mod volden på Grønningen. • Bag ved eller ved siden af kælkebakken, som kan 
afskærme Vester 9 for støjen. 

Imod flytning: • En flytning vil blot flytte problemerne over til nogle andre beboere, 
for der er ingen steder på Galgebakken, der ligge så afsides, at en hundelegeplads 
ikke vil give gener for de nærmest boende. 
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Inden afstemningen fastlagde dirigenten afstemningsrække følgen: Først afstemning 
om forslaget om nedlæggelse (nr. 3), da dette vurderes som det mest vidtgående. Hvis 
der er flertal imod nedlæggelse, stemmes der om: enten bibeholdelse samme sted (m.1) 
eller flytning (nr.2). 

Der var 37 stemmer for nedlægg~lse (nr. 1) og 63 stemmer imod nedlæggelse. 
Der var 50 stemmer for bibeholdelse hundelegepladsen på den nuværende placering 
(nr. 3) og 56 stemmer for, at den skal flyttes (nr. 2). Dirigenten konkluderede, at 
dette betyder, at GAB i samarbejde med Grønt Udvalg og Husdyrudvalget skal 
komme med et forslag til beboermødet om, hvor hundelegepladsen skal flyttes hen 
til. På spørgsmål præciserede hun, at hundelegepladsen først fjernes, når et nyt sted 
er besluttet. 

9) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
1. Natteravnene i Albertslund støttes med 1000 kr.: Vedtaget. 
2. Fyrværkeriforeningen støttes med 5000 kr.:28 stemmer for og 54 stemmer imod. 
Ikke vedtaget. 

10) Eventuelt: 
- Informationsmødet om ventilation 25. sept. afholdes i Beboerhuset. 
- Der er ekstraordinær generalforsamling i V A tirsdag den 26. sept. 
- Kunstudvalget kommer med forslag til markering af indkørslerne til p-plads 'A' og 

'B' og de vil gerne have respons. 

27. September 2017 

Formand: Dirigent: Referent: 
Lasse Wilson Anita Sørensen StenHansen 

* Vedr. det ubesvarede spørgsmål fra Jesper Lohse under budget
gennemgangen (pkt. 7a ovf.): 
Hvad skyldes stigningen på konto 101-105: Afdrag og renter på 
kreditforeningslån ? 

Svar: 

I budget 2017 har der været konteret forkert på konto 124. Dette er rettet i 
budget 2018 (beløb:1.904.000 kr.) 

Ejendoms/eder Susanne Po/strøm 
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96159 - Galgebakken 
Budgetforslag for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018 

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet, vil huslejen fortsætte uændret pr. 1.januar 2018. 

D1 -1 Rum 

C4-4 Rum 

B5- 5 Rum 

* 
* 
* 
* 

31 

87 

130 

2.915 

7.031 

10.028 

0 

0 

0 

2.915 

7.031 

10.028 

De største ændringer i budgettet 

Andre opsparinger falder med kr.1.904.000 

Afdrag og renter på kreditforeningslån stiger med kr. 1.904.000 

10 

29 

43 

Opsparing til planlagt og periodisk vedligeholdelse stiger med kr. 500.000 

Forsikringer falder med kr. 376.000 

Diverse reguleringer, forskellige konti falder med kr. 124.000 

Side 1 af 4 



96159 - Galgebakken 
8 1. uar 2018 - 31. december 2018 

Ændring af antennebidrag med virkning fra 1. januar 2018: 

Gal ebakken Torv m.fl. 

Resultat overført fra tidligere år 
Afskrivning på antenneanlæg 
leasing af antenneanlæg 
Adm in istrationsbid ra 

-11 
128 

9 

Ønsker du et antennebudget, kan det hentes på ejendomskontoret. 

BO-VEST kan en gang årligt, i forbindelse med varsling af huslejeændring, også varsle ændring af 
antennebidraget, ud fra de forudsætninger, der er på dette tidspunkt. 

Side 3 af 4 



flP., ~ 96159 - Galgebakken 
Budget for perioden 1. januar 2018 "31. december 2018 

Adresse: Galgebakken Torv m.fl., 

2620 Albertslund 

Tilsynsførende Albertslund Kommune 
kommune: Rådhuset 

2620 Albertslund 

Administrator: BO-VEST 
Stationsparken 37 
2600 Glostrup 

0 I 
. fd 

1
. Bruttoetage- Antal å lejemåls- Antal leje-

P ysnmger om a e mgen 1 • 1 ( 2) . "
1 

° 1 area I at m leJema enhed ma senheder 

Almene familieboliger 60.518 703 1 703 
Boligoplysninger i alt 60.518 703 703 
Boliger fordelt på antal rum: 

Antal rum 
1 3.042 105 
2 8.717 147 
3 4.930 60 
4 13.979 154 
5 30.617 237 

Erhvervslejemål 326 2 1 pr. påbeg. 60 m2 7,0 

Lejemålsoplysninger i alt 60.844 705 710,0 

- 1 -



96159 • Galgebakken Budget for perioden 

Godkendt af afdelingsmødet 

Huslejeændring - Ændring pr. -m2 - Samlet årlig -
pr. 1. januar 2018 pr. år ændring i kr. 

Lejligheder 0,00% 
- -

Ændring af hjemfald Nugældende . Betaling pr. 
pr. 1. januar 2018 beboerbetaling Æ

nd
rmg 1. januar 2018 

Beboerbetaling pr. m2 pr. år. 3 4 

Lejligheder m2 Nuvære_nde Ændring Husleje pr. Dertil hjemfald pr. 
husleje 1.januar 2018 1. januar 2018 

Gennemsnitlig m2 leje 927,06 0 927,06 

01 -1 Rum 31,20 2.915 0 2.915 
C4 -4 Rum 87,00 7.031 0 7.031 
B5 - 5 Rum 130,00 10.028 0 10.028 
A1 -1 Rum 24,70 2.469 0 2.469 
A2 - 2 Rum 35,30 3.397 0 3.397 
C2 -2 Rum 58,50 5.044 0 5.044 
C3 - 3 Rum 72,70 6.029 0 6.029 
A3 - 3 Rum 93,00 7.111 0 7.111 
A4-4 Rum 103,60 8.026 0 8.026 
A5-5 Rum 128,30 9.912 0 9.912 

Erhvervslejemål Nuhvæ,re_nde Ændring Husleje pr. 
us eJe 1. januar 2018 

Købmand 
Sønder 1,5 

7.741 
2.287 

0 

0 

7.741 
2.287 

Ændring af antennebidrag med virkning Nugældende Æ d . Bidrag pr. 
fra 1. januar 2018 bidrag n rmg 1. januar 2018 

Galgebakken Torv m.fl. 

Antenneudgift 134 

-2-

-26 108 

10 
29 
43 
8 

12 
20 
24 
31 
35 
43 



96159 - Galgebakken 

Indflydelse 

-

1. 

Mindre indflydelse 

Budget for perioden 
2018 - 31. december 2018 

Ingen indflydelse 

Sestyrelse K t K t Regnskab Budget Budget . on o on onavn 
indflydelse 2016 2017 2018 

UDGIFTER (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) 

Ordinære udgifter 

Offentlige og andre faste udgifter - 106 Ejendomsskatter 6.720 7.164 7.157 
107 Vandafgift 3.749 4.077 3.861 

_ __J' 109 Renovation 1.522 1.812 1.673 
Ekstra renovation 46 0 0 

Jiit, 110 Forsikringer 1.172 1.410 1.034 
~ 111 1. El og varme til fællesarealer 393 438 433 
~-_; 111 3. Målerpasning 241 246 248 

Jiit, 112 Administrationsbidrag, forretningsfører 
Grundbidrag 2.667 2.720 2.771 
Andre honorarer 54 56 57 
Tillægsmoduler . 159 100 100 

Administrationsbidrag i alt 2.876 2.928 

Administration boligorganisationen 
2. Dispositionsfondsbidrag 
3. Bidra til arbe"dskapitalen 

- 3 -



96159 - Galgebakken 

Indflydelse Mindre indflydelse 

1. 
Budget for perioden 

2018 - 31. december 2018 

Ingen indflydelse 

Bestyrelse K t K t Regnskab Budget Budget . on o on onavn 
Indflydelse 2016 2017 2018 

Variable udgifter 

114 Renholdelse 
Lønninger, egne funktion_ærer 5.481 5.604 5.604 
Alarm, benzin & olie m.v. 119 132 129 
Løs medhjælper, løn mv. 82 77 80 
Udgifter vedr. kontor 283 279 280 
Driftsaftaler 26 31 30 

Renholdelse i alt 5.991 6.123 6.123 .. 115 Almindelig vedligeholdelse 2.144 2.350 2.352 .. 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og 
fornyelser 
1. Afholdte udgifter 8.973 14.312 11.288 
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -8.973 -14.312 -11.288 

0 0 0 

,__/ 117 Istandsættelse ved fraflytning 
(A-ordning) 
1·. Afholdte udgifter 470 400 500 
2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser -470 -400 -500 

0 0 0 

118 Særlige aktiviteter 
1. Drift af fællesvaskeri 556 591 590 
3. Drift af møde- og selskabslokaler 421 431 430 

Særlige aktiviteter i alt 977 1.022 1.020 .. 119 Diverse udgifter 
Kontingent BL 88 90 92 
Afdelingsbestyrelsens udgifter 51 70 ,85 
Beboerblad 80 70 70 
Beboeraktiviteter 115 155 140 
Sekretær og aktivitetsansat 820 935 935 
Advokatomkostninger 0 15 15 
Diverse 7 5 5 
Cafe 165 200 200 
Havehjælp- og produktionsskole 0 30 0 
Udvalg og klubber 47 41 39 
Kontorhold 9 16 16 

Diverse udgifter i alt 1.381 1.627 1.597 

Henlæggelser 

120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelser (konto 401) 11.000 11.000 11.500 

__ ,,_/ 121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 
(A-ordning) 400 400 600 

Tab ved fraflytninger (konto 405) 180 
Andre henlæ eiser 
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96159 - Galgebakken 

Indflydelse 

-

1. 

Mindre indflydelse 

Budget for perioden 
2018 - 31. december 2018 

~ Ingen indflydelse 

Bestyrelse K t K t Regnskab Budget Budget 
. on o on onavn 
indflydelse 2016 2017 2018 

Ekstraordinære udgifter 

:.. 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder (konto 
303.1) 257 836 831 

:w, 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 
1. (konto 303.1) 0 100 0 
2. Fraflyttede lejeres godtgjorte 

forbedringsarbejder (konto 303.4) 12 11 12 

l1iit 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. (konto 
303.2) 8.481 6.239 6.259 

-- 129 Tab ved lejeledighed 235 0 0 
Dækket af dispositionsfonden -235 0 0 

0 0 0 

_. 130 Tab ved fraflytninger 492 0 0 
Dækket af henlæggelse -361 0 0 
Dækket af dispositionsfonden -130 0 0 

0 0 0 

~ 131 Andre renter 
3. Diverse renter 101 0 2 
5. Frikøb - hjemfaldsklausul 1.549 1.510 1.508 

Årets overskud, der anvendes til 
140.0 Overført til resultatkonto (407) 1.910 
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96159 - Galgebakken 

Indflydelse ;; Mindre indflydelse · 

1. 
Budget for perioden 

2018 - 31. december 2018 

___ Ingen indflydelse 

- - - - -

Bestyrelse K t K t Regnskab Budget Budget 
. on o on onavn 
indflydelse 2016 2017 2018 

- 201 

.. 202 

llD 203 

210 

INDTÆGTER 

Ordinære indtægter 

Boligafgifter og leje 
1. Lejligheder 
1. Hjemfaldsklausul 
2. Ungdomsboliger 
3. Erhverv 
7. Særlig lejeforh. i lejeforb. lejemål 
8. Diverse 

Boligafgifter og leje i alt 

Renter 

Særlige aktiviteter 
1. Drift af fællesvaskeri 
2. Drift af fællesfaciliteter 
3. Drift af møde- og selskabslokaler 

Ekstraordinære indtægter 

Driftssikring og anden særlig driftsstøtte 
Korrektion vedr. tidli ere år 

Underskud/nødvendig huslejestigning 

- 6 -

(i 1.000 kr.) 

54.843 
0 

2.823 
119 
12 

188 

57.985 

579 

467 
103 
246 

0 

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

56.135 56.104 
182 242 

2.484 2.484 
119 120 
216 12 

0 0 

59.136 58.962 

5 0 

480 468 
120 105 
220 230 

0 0 



96159 - Galgebakken ~ til budget for perioden 
1. januar 2018 - 31. december 2018 

UDGIFTER 

Som følge af skattestoppet er der indført loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. 
Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 7% 

Seneste grundværdi pr. 1. oktober 2015 
Grundværdi tillagt en stigning på p.a. 

Grundskatteloftværdi 
Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a 

Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering 

6,5% 

6,5% 

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdien og afdelingens 
respektive grundskatteloftværdi 

kr. 332.047.600 
kr. 353.630.694 

kr. 198.010.500 
kr. 210.881.183 

kr. 210.881.183 

Grundskyldspromillen til kommunen 33,94 0/00 kr. 7.157.000 

KONTO 107 -VANDAFGIFT 

Denne budgetterede udgift indeholder både betaling for vand- og vandafledningsafgift, samt de grønne afgifter. 
Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 3% 

Udgifter for regnskabsåret 2016 

KONTO 110- FORSIKRING 

kr. 3.748.823 
Stigning 

3% 

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet stigning på 

Bygningssforsikring 
Motorkøretøjsforsikring 
Selvrisiko 

KONTO 111 - AFDELINGENS ENERGIFORBRUG 

Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 

El og varme til fællesarealer: 
El udgifter for regnskabsåret 2016 kr. 393.493 

Stigning 
10,0% 

1,5% 

kr. 3.861.287 

kr. 
kr. 
kr. 

kr. 

2% 

897.600 
34.680 

102.000 

432.842 

Idet forbruget på el og varme til fællesarealer i første halvår 2017 samt de foregående år, har været en del højere end 
forbruget i 2016, sættes stigning til 10%. 

- i -



Administrationshonorar 2018 

Administrationsbidrag BO-VEST 
Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening 

Administrationshonorar 2018 i alt 

Forbrugshonorar 2018 

Varmeregnskab 

Forbrugshonorar 2018 i alt 

kr. 
kr. 

kr. 

Sats 

3.903 
281 

4.184 

Enheder 

710,0 
710,0 

Det samlede administrationshonorar udgør en andel til BO-VEST på kr. 3.903 og en andel til 
boligorganisationen på kr. 281. 

kr. 2.771.130 
kr. 200.000 

kr. 2.971.130 

kr. 

kr. 

57.000 

57.000 

Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på 80-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til 
Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling. 

- 2 -



116.1 Terræn 
116.2 Bygning, klimaskærm 
116.3 Bygning, Bolig/Erhverv 
116.4 Bygning, fælles indvendig 
116.5 Bygning, tekniske installationer 
116.6 Materiel 

Konto 125-YDELSERVEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde: 

Arbejde Udløbsår 
Affaldsøer 2026 
Mandskabsfaciliteter 2047 
Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 

Årlig ydelse 
251.314 
580.000 

KONTO 127 -YDELSER VEDR. LAN TIL BYGNfNGSRENOVERING M.V. 

Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering 

Arbejde Udløbsår 
Varmeanlægsrenovering 2030 
Tagrenovering 1997 2038 
Tagrenovering 1998 2038 
Varmeanlægsrenovering 2038 
Ydelser i alt 

Årlig ydelse 
62.614 

2,971.116 
2,185.603 
1,040.097 

KONTO 204 - DRIFTSSIKRING OG ANDEN LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE 

Huslejebidrag grundet hjemfald 

-3-

kr. 2.395.000 
kr. 511.000 
kr. 7.813.000 
kr. 217.000 
kr. 342.000 
kr. 10.000 

l<r. 831,314 

l<r. 6.259.429 

kr. 1.266.000 



Afdeling 961-59-Galgebakken 
Budget 6- 01-01-2018-31-12-2018 
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Afdeling 961-59-Galgebakken 

Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018 

Regnskab Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Saldo primo 22.572.748 24.599.552 21.287.552 21.449.552 16.416.552 19.076.552 19.111.552 18.441.552 19.310.552 21.678.552 22.095.552 22.778.552 

Planlagt forbrug 8.973.195 14.312.000 11.288.000 16.533.000 8.340.000 10.965.000 11.170.000 9.631.000 8.132.000 8.883.000 8.617.000 11.195.000 

Henlæggelser 11.000.000 11.000.000 11.450.000 11.500.000 11.000.000 11.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 9.300.000 9.300.000 9.300.000 

Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo Ultimo 24.599.552 21.287.552 21.449.552 16.416.552 19.076.552 19.111.552 18.441.552 19.310.552 21.678.552 22.095.552 22.778.552 20.883.552 

Saldo pr. bolig 34.794 30.110 30.339 23.220 26.982 27.032 26.084 27.313 30.663 31.253 32.219 29.538 

Saldo pr. kvm. 398 345 347 266 309 309 299 313 351 358 369 338 

Henlæggelse pr. kvm. 178 178 185 186 178 178 170 170 170 151 151 151 
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Afdeling 961-59-Galgebakken 
Budget 6-01-01-2018- 31-12-2018 

Regnskab Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Hele afdelingen 8.973.196 14.312.000 11.288.000 16.533.000 8.340.000 10.965.000 11.170.000 9.631.000 8.132.000 8.883.000 8.617.000 11.195.000 

Kontogruppe 116 8.973.196 14.312.000 11.288.000 16.533.000 8.340.000 10.965.000 11.170.000 9.631.000 8.132.000 8.883.000 8.617.000 11.195.000 
1161100 -Terræn, konstruktion 558.351 254.000 252.000 1.752.000 192.000 1.767.000 207.000 2.165.000 207.000 2.165.000 207.000 2.165.000 

A91-Opretning af P-pladser 0 0 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 102.000 

A92-Asfaltbelægning rep. m.m. 0 0 0 0 0 0 0 458.000 0 458.000 0 458.000 

A 125-Plankeværker udsk./ renovering 0 0 0 0 0 75.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

A 11648-Vedligehold af Pergola 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

A11675-Asfaltbelægning rep. efter HP 0 0 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 0 1.500.000 

A 11677-Vedligehold af flisebelægning 0 0 0 0 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 

A 11683-Vedligehold af flisebelægning 0 0 150.000 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

1161200 - Terræn, tekniske anlæg 414.372 1.440.000 740.000 4.243.000 740.000 840.000 740.000 590.000 490.000 590.000 490.000 590.000 

A53-Vand i træn 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

A54-Fjernvarme i træn 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

A55-Afløbsledninger i krybekældre 0 0 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 

A73-Udsk, af parkbelysning 0 0 0 3.403.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 115-Kloakker i træn 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 0 0 0 0 0 

A 120-Rep af parkbelysning 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

A 11649-Oprensning af Regnvandsbrønde 0 0 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 0 100.000 

A 11678-Kloakker i træn 0 0 0 0 0 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

1161300 - Terræn, Inventar 275.004 965.000 1.050.000 511.000 166.000 1.351.000 166.000 166.000 970.000 166.000 751.000 466.000 

A82-Maling af unitbygninger 0 0 0 0 0 0 0 0 204.000 0 0 0 

A93-Kunst m.m. 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

A94-Legepladser etablering af nye 0 0 0 0 0 585.000 0 0 0 0 585.000 0 

A96-Udskiftning af skilte 0 0 789.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A100-Containere / affald m.m. 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 

A 136-Postkasser - Udskift + vedligehold 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

A 143-Kunst på pladserne 0 0 0 0 0 600.000 0 0 300.000 0 0 300.000 

A 11650-HP- Flytning af postkasser 0 0 95.000 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 1167 4-Legepladser Vedligehold / faldunderlag 0 0 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 

A 11679-Nye facade plader på Units 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 

A 11684-Ny småbørnslegeplads 0 0 0 250.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

1161301 - Serviceaftaler terræn, inventar 3.300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1161400 -Terræn, beplantning 60.389 493.000 353.000 353.000 493.000 213.000 213.000 493.000 213.000 213.000 493.000 213.000 

A97-Beplantning 0 0 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 153.000 

A98-Beplantning 0 0 140.000 140.000 280.000 0 0 280.000 0 0 280.000 0 
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Afdeling 961-59-Galgebakken 
Budget 6- 01-01-2018- 31-12-2018 

Regnskab Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A99-Plantning af nye træer på P-pladser 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

1162100 - Bygning, klimaskærm, fundament 14.781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1162200 - Bygning, klimaskærm, facade 34.900 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 566.000 76.000 76.000 636.000 

A26-Afrensning af graffiti 0 0 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 

A28-Overfladebehandling D-huse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560.000 

A 11645-Betonfacader rep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 10.000 10.000 

A 11668-Overfladebehandling D-huse 0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 

1162300 - Bygning, klimas., tag 109.377 425.000 425.000 275.000 275.000 275.000 275.000 453.000 275.000 275.000 275.000 275.000 

A24-Taghætter rep./udsk 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

A25-Taghætterudsk 0 0 0 0 0 0 0 178.000 0 0 0 0 

A51-Tagpap D-huse Udskiftning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A142-Rep.afTagpap 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

A 11663-Udluftninger på tage i A-Huse 0 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1162600 - Bygning, klimas.,døre, vinduer, porte 101.643 20.000 20.000 20.000 310.000 115.000 115.000 325.000 115.000 115.000 325.000 115.000 

A 127- Rep. af døre i facade 0 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

A 129-Udskiftning af termoruder 0 0 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 

A 141-Justering af vinduer 0 0 0 0 210.000 0 0 210.000 0 0 210.000 0 

A 11654-Justering af hoveddøre 0 0 0 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 

1163100 - Bygning, bolig/erhv, konstruktion 3.978.461 4.081.000 3.841.000 3.739.000 3.739.000 3.739.000 3.724.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 2.724.000 

A 18- Rep. af døre i facade 0 0 36.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A22-Døre i indervægge 0 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 

A38-Malerarbejde ifb. m. flytteboliger 0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 800.000 

A43-Lakering af gulv ifb. m. istandsættelse 0 0 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

A44-Rep. af gulve 0 0 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 143.000 

A45-Rep. af gulve i badeværelser 0 0 66.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A48-Rep. af trappetrin 0 0 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 214.000 

A49-Rep. af lofter 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 

A123-Rep. af badeværelsegulve i D-huse 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 0 0 0 0 0 0 

A 126-Rep. af skimmelsvamp 0 0 0 0 0 0 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

A 132-lstandsættelse i D-huse 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 

A 11646-Rep af indv vægge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 11661-Skimmelsanering 0 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0 0 0 0 0 

1163200 - Bygning, bolig/erhv,installationer 1.428.112 1.970.000 3.972.000 3.972.000 1.140.000 1.190.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.140.000 1.190.000 

A 116-Udsk. af håndvaske /wc/ stålvask 0 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 

A 121-Køle/fryseskabe 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 
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Afdeling 961-59-Galgebakken 
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018 

Regnskab Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A 122-Udsk. komfurer 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

A 137-Kopimaskine 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 

A11644-Trinetter indkøb+ op og ned 0 0 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 375.000 

A 11664-Renovering af køkkener v. fraflytning 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 

A 11669-Radiatorer på badeværelser 0 0 2.832.000 2.832.000 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 11670-Radiatorer 0 0 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 

1164100 - Bygning, fælles indvendig 171.307 2.386.000 217.000 310.000 167.000 117.000 127.000 117.000 380.000 127.000 117.000 117.000 

A69-Ventilationsanlæg i beboerhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A71-Udsk. af vaskemaskiner og tumblere 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A74-lndv. maling af beboerhus 0 0 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 46.000 

A75-Møbler/udstyr beboerhus - 0 0 0 183.000 0 0 0 0 183.000 0 0 0 

A76-Køkkeninventar/udstyr beboerhus 0 0 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 41.000 

A 103-Gulvbehandling/beboerhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 138-lstandsættelse af fællesrum 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 0 0 0 

A11641-Rep. afterrændæk i autoklub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 11642-Nyt køkkengulv i Beboerhus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 11643-Nyt låsesystem til udlåns/fælleslokaler 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 

A11647-Maling af vaskeri 0 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 10.000 0 0 

A 11665-Rep af vaskemaskiner 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 

A 11681-Nyt låsesystem til udlåns/fælleslokaler 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A 11682-Nyt industrikomfur til beboerhuset 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1165200 - Bygning, tek.installationer, el/belysnin 59.954 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1165400 - Bygning, tekniske anlæg, vand 404.635 458.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

A 117-Udsk. af vandrør 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

A 118-Vandinstallationer rep. 0 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 

1165500 - Bygning, tek.installationer, varme 49.530 708.000 292.000 292.000 292.000 292.000 3.041.000 292.000 292.000 292.000 1.259.000 1.108.000 

A59-Rensning af beholdere og elektrolyse 0 0 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 

A60-Udsk. af beholdere 0 0 0 0 0 0 2.749.000 0 0 0 0 0 

A65-CTS-anlæg udsk. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 416.000 

A66-Varmecentral reparationer 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

A68-Varmemålere udskiftning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 967.000 0 

A 11655-CTS-anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 

1165700 - Bygning, tek.installationer,ventilation 0 0 0 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 

A 11656-Ventilation - udskiftning affilier 0 0 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 

A 11657-Service af vent. anlæg 0 0 0 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000 
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Afdeling 961-59-Galgebakken 
Budget 6- 01-01-2018 - 31-12-2018 

Regnskab Budget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

A 11658-Rensning af vent. kanaler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1166100 - Materiel, kørende 1.301.904 1.036.000 0 240.000 0 240.000 596.000 340.000 0 240.000 0 836.000 
A81-Redskaber og maskiner udsk. 0 0 0 0 0 0 596.000 0 0 0 0 596.000 

A 139-Udskiftning af småmaskiner 0 0 0 240.000 0 240.000 0 240.000 0 240.000 0 240.000 

A 11659-Ny selvkørende plæneklipper 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0 

1166101 - Serviceaftaler kørende materiel m.m. 1.972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1166200 - Materiel, andet 5.205 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
A 133-El-værktøj - Gartner 0 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Total 8.973.196 14.312.000 11.288.000 16.533.000 8.340.000 10.965.000 11.170.000 9.631.000 8.132.000 8.883.000 8.617.000 11.195.000 
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1. jruniarZOTir: 31. december 2018 

UDGIFTER 

KONIO106-EJENDOMSSKATTER 

Som følge af skattestoppet er der indført loft over, hvor meget grundskylden må stige fra år til år. 
Loftet er fastlagt således, at grundskylden ikke må stige mere end højst 7% 

Seneste grundværdi pr. 1. oktober 2015 
Grundværdi tillagt en stigning på p.a. 

Grundskatteloftværdi 
Grundskatteloftværdi tillagt stigning p.a 

Den beregnet skattepligtige grundværdi ved seneste vurdering 

6,5% 

6,5% 

Ejendomsskatten beregnes af den laveste værdi af grundværdien og afdelingens 
respektive grundskatteloftværdi 

kr. 332.047.600 
kr. 353.630.694 

kr. 198.010.500 
kr. 210.881.183 

kr. 210.881.183 

Grundskyldspromillen til kommunen 33,94 0/00 kr. 7.157.000 

KONTO 107 -VANDAFGIFT 

Denne budgetterede udgift indeholder både betaling for vand- og vandafledningsafgift, samt de grønne afgifter. 
Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 3% 

Udgifter for regnskabsåret 2016 

KONTO 110 - FORSIKRING 

kr. 3.748.823 
Stigning 

3% 

Udgiften til forsikringer er beregnet ud fra seneste præmiekvitteringer tillagt forventet stigning på 

Bygningssforsikring 
Motorkøretøjsforsikring 
Selvrisiko 

KONTO 111 - AFDELINGENS ENERGIFORBRUG 

Det seneste årsforbrug bruges til at budgettere udfra, tillagt en stigning på 

El og varme til fællesarealer: 
El udgifter for regnskabsåret 2016 kr. 393.493 

Stigning 
10,0% 

1,5% 

kr. 3.861.287 

kr. 
kr. 
kr. 

kr. 

2% 

897.600 
34.680 

102.000 

432.842 

Idet forbruget på el og varme til fællesarealer i første halvår 2017 samt de foregående år, har været en del højere end 
forbruget i 2016, sættes stigning til 10%. 

- 1 -
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K:ØN1TO 112.tl -ADMINISil7RA'J110NSBJDRAG 

Administrationshonorar 2018 

Administrationsbidrag BO-VEST 
Bidrag til Vridsløselille Andelsboligforening 

Administrationshonorar 2018 i alt 

Forbrugshonorar 2018 

Varmeregnskab 

Forbrugshonorar 2018 i alt 

kr. 
kr. 

kr. 

Sats 

3.903 
281 

4.184 

Enheder 

710,0 
710,0 

Det samlede administrationshonorar udgør en andel til 80-VEST på kr. 3.903 og en andel til 
boligorganisationen på kr. 281. 

kr. 2.771.130 
kr. 200.000 

kr. 2.971.130 

kr. 

kr. 

57.000 

57.000 

Administrationsbidraget til BO-VEST fastlægges på 80-VEST's repræsentantskabsmøde, mens bidraget til 
Vridsløselille Andelsboligforening fastsættes på Vridsløselille Andelsboligforening's generalforsamling. 
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116.1 Terræn 
116.2 Bygning, klimaskærm 
116.3 Bygning, Bolig/Erhverv 
116.4 Bygning, fælles indvendig 
116.5 Bygning, tekniske installationer 
116.6 Materiel 

Konto 125 - YDELSER VEDR. LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejde: 

Arbejde Udløbsår 
Affaldsøer 2026 
Mandskabsfaciliteter 2047 

Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder i alt 

Årlig ydelse 
251.314 
580.000 

KONTO 127 -YDELSER VEDR. LÅN TIL BYGNINGSRENOVERING M.V. 

Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering 

Arbejde Udløbsår 
Varmeanlægsrenovering 2030 
Tagrenovering 1997 2038 
Tagrenovering 1998 2038 
Varmeanlægsrenovering 2038 

Ydelser i alt 

Årlig ydelse 
62.614 

2.971.116 
2.185.603 
1.040.097 

KONTO 204 - DRIFTSSIKRING OG ANDEN LØBENDE SÆRLIG DRIFTSSTØTTE 

Huslejebidrag grundet hjemfald 

- 3 -

kr. 2.395.000 
kr. 511.000 
kr. 7.813.000 
kr. 217.000 
kr. 342.000 
kr. 10.000 

kr. 831.314 

kr. 6.259.429 

kr. 1.266.000 



Galgeoakkens 
afdelingsbestyrelse 

Materiale til: · 

GALGEBAKKEN, MARK 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Budgetbeboermøde 
Tirsdag den 19. september 2017 

Kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmeoptællere. 4) Godkendelse af: 
a) Forretningsorden. b) Dagsorden. 5) Referater fra legepladsbeboermøde 26. marts (i GB 
Posten nr. 413) og regnskabsbeboermøde 28. marts (i GB Posten nr. 413). 

6) Byggeprojekt for nye medarbejderfaciliteter 
- fælles ejendomskontor og materialegård med Hyldespjældet? (side 2) 

7) Budget 2018 
a) •Gennemgang og diskussion af forlaget til budget 2018* 
b) Behandling af indkomne forslag med konsekvenser for budget 2018 

1. Fældning af poplerne på p-områderne samt nyplantning (side 2) 
- endvidere beregning fra Driften af omkostningerne ved forslaget (side 2-4) 

2. Modforslag fra Grønt udvalg: Poplerne fældes ikke (side 5) 
3. Juridisk rådgivning til GAB ved formulering af større projekter. 

Beløbsramme: 50.000 kr. (side 5) 
4. Anskaffelse af tre træ-legeskulpturer. Beløb: 35.875 kr. (side 6) 
5. Fotografering af Galgebakken. Beløb: 10.000 kr. (side 7) 
6. Anskaffelse af 2-3 borde-bænkesæt Beløb: 6.000 kr. (side 7) 
7. Skiltning v. maling på mur og på teknikbygning. Pris: 1.500 kr. (side 7) 

c) Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d) Antennebudget (side 11 i detailbudgettet) 
e) Godkendelse af det samlede budget 

8) Hundelegepladsen: Bibeholdes, flyttes eller nedlægges? (side 8) 

9) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
1. Støtte til Natteravnene (side 8) 
2. Støtte Fyrværkeriforeningen (side 8) 

10) Eventuelt 

* Budgetforslaget ( den korte udgave) er husstandsomdelt sammen med dette materialehæfte. 
Det detaljerede budget kan ses på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk og fås ved 
henvendelse til Ejendomskontoret og GAB kontoret. 

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

(Materialet husstandsomde!es senest 12. september) 



Dette oplæg er skrevet på baggrund af et forslag til budgetbeboermødet den 19. september 2017. I 
forslaget foreslås det at fælde alle landevejsEp,plerne på parkeringspladserne og udskifte dem med 
mindre træer og frugtbuske. '~----•"" 

Nuværende situation 
Landevejspoplernes, Populus v,..,,,,..'-'-'..,UoJ'ÅoJ alder er år. De har en højde 18-24 meter. 
Omkredsen er mellem 110 cm. og 190 cm, Flertallet er under 150 i omkreds. Dette er 
under hvad man kan forvente aflandevejspopler i den alder. 
\\,,_,,,/✓/~•~~Mllp»"'/e"-,,0,,,_~ll,_"""'"•,¼_.,"~-~_,~•• --•-~-_..,.,-'•--..,'¾'- -·~'••~ll,,.-'~-••=•m-"'~-•~,,,_//,'\';_~,,,,p••"••,,.P''~ 

Vækstbetingelser -
Årsagen skal findes i vækstj orden. Den består af et ganske lille lag muld, som er kommet naturligt 
efter 45 års plantevækst. Under mulden er der et lag stabilgrus i varierende tykkelse. Under 
stabilgruset er der et massivt lerlag. Disse vækstbetingelser er der kun ganske få planter der kan 
klare. Landevejspopler har vist, at de kan klare det om end de vokser meget langsomt. Der er ikke 
sygdomme i træerne, der umiddelbart kan true træernes stabilitet og sundhed. Enkelte grene kan dog ;:;,~r ~C;)QO~ Er der grene, der bliver ved med at knække på det 

Poppelmodellen ti' 

I september 2010 besluttede beboermødet, at der hvert år skulle fældes 10 popler og plantes 10 nye, 
den såkaldte Poppelmodel. Denne beslutning blev bl.a. taget på baggrund af et notat fra Palle 
Kristoffersen, daværende seniorrådgiver på Københavns Universitet og nuværende professor og 
Slotsgartner i Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme. Palle Kristoffersen konkluderede bl.a., at 
det ikke ville være)~mligt at plante andre træarter, idet det kun er popler, der har vækstkraft nok til 
at dette kan lade sjg gøre. Efter en beboermødebeslutning i september 2016 er Poppelmodellen sat 
midlertidig i bero':!!idt~p.edsplanens afslutningi1 

" ~~-"' ~---- h 

Andre buske og træer ----- ("~7> 
Der har dog etableret sig andre træer bl.a. æbletræer/ Disse er opstået ved at folk har kastet deres 
æbleskrog ud på de grønne øer og kernerne er spiret/og der er vokset et træ op. Dette kunne ske 
fordi der er ikke blev slået på øerne de før3te mangel år-:,. Etableres planter fra frøstadiet kan de klare 
sig, men der er ikke nogen beregningefpå hvor mange kerner, der skulle bryge_s_tiLde~ 

q~ står der i dag. Vi har i driften gennemårenefursø~uskplant~inger ind på øerne~Det 
er gjort med meget lille succes. Kun ganske få ~fbuskene har etableretsig tilfredsstillende. Specielt 
har buskene ldaret sig rigtig godt i yderkanten af de grønne øer ud mod vejen hvor afvanding af 
vejene har givet buskene bedre betingelser. 

Nuværende antal popler på parkeringspladserne 
Vi har 5 parkeringspladser: 
A med 17 landevejspopler. B med 24 landevejspopler. C med 28 landevejspopler. D med 50 
landevejspopler. E med 30 landevejspopler. · 
I alt 149 landevejspopler. 

Omkostninger ved æidu'i;gø1 

f landevejspoplerne og etablering af nye træer og buske 
D · aft t 1 ar det ildce været muli at indhente tilbud eller overslag på 
fældninger og plantninger.Jeg har derfor bru~ uagluamle overslag/til];)11d, 2om v1 fik i 2009 i 
forbindelse med den daværende diskussion, der førte frem til Poppelmodellen. Ud fra disse tal og 
egne erfaringer er jeg kommet til et kvalificeret bud Det skal derfor understreges, at dette ikke er et 
tilbud, men et kvalificeret overslag over omkostrn 

Fældning af alle popler 
For fældning, stubfræsning, oprydning og reetablering udført af en overenskomstdækket 

virksomhed: :J (1~') 
Alle Landevejspopler 149 træer x 3.650 kr.= 543.850 kr. lQ n ~,-C> , cJ (} 
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2. Modforslag (til forslag 1. ovf.) fra Grønt udvalg: Poplerne fældes ikke. 

Grønt Udvalg stiller forslag om, at poplerne på parkeringspladsen ikke fældes, men 
at forslaget om at stille poppelplanen i bero, der blev vedtaget på beboermøde i 
2017, fastholdes. 

Begrundelse: 
Galgebakkens træer er som helhed noget ganske særligt og gør, at bebyggelsen ikke 
kan sammenlignes med andre bebyggelser i Albertslund. Træerne bidrager på mange 
måder positivt til bebyggelsens 'liv', også i skønhedsværdi. 
Siden 2004 har vi haft en Landskabsplan, der vedtages for 3 år ad gangen, senest på 
beboermøde i 2016. I Landskabsplanen, der husstandsomdeles før beboermøderne, 
findes den træpolitik, der er grundlaget for den plej ep lan, der følges af" det grønne 
team". Poplerne på parkeringspladserne har gentagne gange været til debat, hver gang 
med vedtagelse af deres fortsatte eksistens. 
Træer er levende væsener, der ikke hurtigt kan erstattes. Dertil kommer, at 
vækstforholdene på parkeringspladserne ikke gør det nemt for andre træarter end 
poplerne at kunne gro. Galgebakkens gartner, Kim Vanner, har redegjort nærmere for 
dette forhold i beregning af de økonomiske følger af forslaget om at fælde poplerne. 
I årets debat på Facebook fremgår det, at det er hensynet til beboernes biler, der 
vægtes højest på grund af nedfald fra træerne og fugleklatter. 
Grønt udvalg vægter det højere: 
- at det er usikkert hvor mange træer, vi vil miste uden at ville det i forbindelse med 
Helhedsplanen (se det vedtagne forslag om Pause fra poppelplanen) 
- at træerne bidrager positivt til bebyggelsens CO2-regnskab 
- at træerne bidrager positivt til bebyggelsens temperaturforhold 
- at træerne med den vedtagne udskiftningspolitik fornys over årene 
- at økonomien ( som beskrevet i beregningen til aftenens forslag om fældning) holdes 
i ro uden huslejestigning 

Grønt Udvalg v/Helle Damgaard, Niels Enevold, Jette Rank, Biba Schwoon 

3. Beløbsramme på 50.000 kr. for GAB til juridisk rådgivning 

Galgebakkens bestyrelse søger budgetbeboermødet om kr. 50.000,- til uvildig 
rådgiver i forhold til udbudsregler. 

Argumentation: 
Bestyrelsen har i den sidste periode oplevet at Bo-Vest kræver at aktiviteter som 
indkøb af nyt vaskeri og opgradering af internettet på Galgebakken sendes i udbud. 
Samtidig regner vi med at der i fremtiden kommer flere sager, hvor det kræves at 
opgaver sættes i udbud. Bestyrelsen er usikker på om Bo-Vest' s opfattelse af 
udbudsreglerne er kmrekt og ønsker derfor mulighed for at blive klædt på af uvildig 
rådgivning til at gå ind i de fremtidige sager. 

På vegne af GAB. 
Steen Søndergaard 
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6. Forslag om anskaffelse af 2-3 borde og bænkesæt: 

Placering af 2 til 3 borde og bænksæt, evt. fastmonteret til vha. af kæder til en evt. 
jernstang eller lign. Udgift 6.000 kr. 

Ulemper: Når der skal slås græs - skal vore gode folk flytte rundt på dem, for at 
kommer til. Fordele: Det meget brede græsklædte område bag Skrænt 3, står 
ubenyttet hen. Bænke vil gøre, at beboerne i Skrænt vil kunne mødes over en kop 
kaffe/te eller andet. Nyde udsigten samt fællesskabet. Det vil give liv til et ellers 
ubenyttet stykke græsplæne. 

Anita Pauly Jensen 
Galgebakken 
Skrænt 3-JA 

(Afdelingsbestyrelsen skønner, at anskaffelsen kan ske inden for en beløbsramme på 6.000 kr.) 

7. Skiltning v. maling på mur og på teknik-bygning: 

Der males 'GALGEBAKENS KØBMAND' og 'CYKELSMED' (med 
retningsgivende pile) på den store 'kasse' på pladsen i midten af galgebakken 
overfor af ejendomskontoret. 
Der males: VELKOMMEN TIL GALGEBAKKEN! På den store betonmur ved 
udmundingen af Trippen.dalstien ved skråningen mod Over/Neder. 
Skrifttypen vil være blokbogstaver i versalier i hvid farve malet med lille malerrulle 
og pensel og fylde omkring den øverste fjerdedel af murene(jeg tager billeder med 
på beboermødet af murerne) 
Pris: ca.1500kr 

Forslagsstilleren maler selv_ bogstaver/pile og ovenstående er et overslag over 
udgifter til maling, grunder og malerruller. 

Motivation: 
Galgebakken er meget svært at finde rundt i for udenforstående og er endnu mere 
ufremkommelig og labyrintisk end resten af stisystemet i Albertslund( og det siger en 
del). Nye beboere, gæster og forbipasserende, f.eks. cyklister på 'Albertslundruten', 
kunne godt bruge lidt information om hvor de er. 
Den store 'kasse' kan med fordel bruges til at gøre opmærksom på at der eksisterer en 
købmand og en cykelsmed som forbipasserende kan bruge når de f.eks. cykler 
igennem galgebakken via supercykelstien. Dette ville give nogle kunder hvilket er 
godt for 'vores' butikker. 
Et Velkommen til galgebakken ville se godt ud og bryde beton-farverne lidt, hvilket 
virker oplagt og skaber en god stemning på en lille plads hvor der ellers er lidt 
tomt(bortset fra fugleskulpturen) 

Fars lagsstiller: 
Thor Hansen, Vester 2-1 
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Budget 2018 - Konto 119 

Konto Tekst 

119 Total for konto 119 

2016 

Forbrugt 

1.381.057 

2016 

Budget 

1.622.000 

2017 

Budget 

1.620.000 1. 

(;. 



Konto Tekst 
1190000 BL kontingent incl. beboerbfadet 
1191000 · Afdelings!:)estyrelsesudgifter 
1191002 Kontorartilder 
1191003 Rådighedsbeløb afd.best 
1191004 Telefon Sekr./Aktivitetsansatte 
1192000 Beboerblad løn 
1193000 Beboeraktiviteter - fester & strædeperrge 
1193001 Beboeraktiviteter- Bogcafe og opvaskere 
1193204 Cafe - løn 
1193301 Pensionistklub 
1193302 Kunstudvalg 
1193304 Udvalg - . Genbrugsgruppen 
1193308 Agendagmppen 
1193309 fojCafe 
1194000 Kurser I Konferencer 
1195000 Advokatbistand 
1196000 Div. udvalg 

Haveh·æ1 Produktionsskolen 
I alt 

2016 2016 20t17 2018. 
forbrugt Budget Budget 

88.0·19,25 90.000,00 1190000 90.000.00 
870.092,42 935.QOO,OO 1191000 1.446.000,00 1.446.000,00 

9.106,38 15.000,00 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 35.000,00 35.000,00 
6.676,81 25.000,00 Kurser og Konferencer 10.000,00 10.000,00 

0,00 "1.000,00 Mødeudgifter 25.000,00 25.000,00 
80.184,93 85.000,00 Afdelingsmøder 15.000,00 15.000,00 
78."158,38 145.000,00 Nævnssekretær og Akvititetsme;darbejder 935.000,00 935.000,00 
36.386,56 60.000,00 Kontorhold 16.000.00 16.000,00 

165.448,27 200.000,00 Beboerblad 70.000,00 70.000.00 
12.000,00 12.000,00 Galgebakkefester 50.000,00 50.000,00 
3.113,05 0,00 Løn.Oprydning, opvask 30.000,00 30.000,00 
9.395,20 10.000,00 Beboerudlån og værksteder 50.000.00 50.000,00 

O,OG 5.000,00 Løn, uddeler 10.000,00 10.000,00 
4.276,85 4.000,00 Cafe - løn 200.000,00 200.000,00 

0,00 10.000,00 1195000 15.000,00 • 15.000,00 
142,00 15.000,00 1196000 39.000,00 

"18.057,80 10.000,00 l P,a,;,a;,tklW> 10.odo,oo 15.000,00 .........._ 
Genbrugsgård 5.000,00 5.000,00 
Tøjcafe 4.00Qi,00 4.000,00 
Kunstudvalg 5.000,00 5.000,00 
Agendagruppen 5.00Cl',00 5.000,00 
Husdyrudvalg. 10.00•',00 10.000,00 

30.000,00 
1.381.0$7,90 _ 1,522~000,00 1.620.000.00 1.597.000,00 

~ 
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Konto Tekst 

1190000 
1191000 

1195000 
1196000 

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbel0b 
Kurser og Konferencer 
1\/10:deudgifter 
Afdelingsmøder 
Næ'\i'l'lssekretær og Akvititetsmedarbejder 
Kontorhold 
Beboerblad 
Gal,gebakkefester 
Løn,Oprydning, opvask 
Beboerudlån og værksteder 
Løn, uddeler 
Cafe- løn 

Pensionrstkf ub 
Genbrugsgård 
T0jcafe 
KtJflstudva:leg 
Agiendlagru ppen 
Husdymd\lalg 

119 Total for konto 119 

2016 

Forbrugt 

1.381.057 

35.000,00 
10.000,00 
25.000,00 
15.000,00 

935.000,00 
16.000,00 
70.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
10.000,00 

200.000,00 

15.000,00: 
5.000,00 
4.000,00, 
5.000,00 
5.cmo,oo 

10.000,00 

2016 

Budget 

1.622.000 

0 
1.597 .000,00 

2017 

Budget 

1.620.000 

2018 

Budget 

1.597.000 

3) 
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Budget 2018 - _Kontq __ l_i_~ 

Konto Tekst 

119 Total for konto 119 

2016 

Forbrugt 

1.381.057 

2016 

Budget 

1.622.000 

2017 

Budget 

1.620.000 

(;_~ 



2016 2016 2017 2018 
Konto Tekst Forbrugt Budget Budget 
1190000 BL kontingent incl. beboerbladet 88.019,25 90.000,00 1190000 90.000.00 
1191000 Afdelingsbestyrelsesudgift.er 870.Q92,42 935.000,00 1191000 1.446.000,00 1.446.000,00 
1191002 Kontorartikler 9.106,38 15.!HJO,OO Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 35.000,00 35.000,00 
1191003 . Rådighedsbeløb afd. best. 6.676,81 25.000,00 Kurser og Konferencer 10.000,00 10.000,00 
1191004 Telefon Selcr./Aktivitetsansatte 0,00 1.000,00 Mødeudgifter 25.000,00 25.000,00 
1192000 Beboerblad løn 80.184,93 85.000,00 Afdelingsmøder 15.000,00 15.000,00 
1193000 Beboeraktiviteter - fester & strædepenge 78.'158,38 145.000,00 Nævnssekretær og Akvititetsmedarbejder 935.000,00 935.000,00 
1193001 Beboeraktiviteter- Bogcafe og opvaskere 36.386,56 60.000,00 Kontorhold 16.000,00 16.000,00 
1193204 Cafe - løn 165.448,27 200.000,00 Beboerblad 70.000,00 70.000,00 
1193301 Pensionistklub 12.000,00 12.000,00 Galgebakkefester 50.000,00 50.000,00 
1193302 Kunstudvalg 3.113,05 0,00 Løn,Oprydning, opvask 30.000,00 30.000,00 
1193304 Udvalg - Genbrugsgruppen 9.395,20 10.000,00 Beboerudlån og værksteder 50.000,00 50.000,00 
1193308 Agendagruppen 0,00 5.000,00 Løn, uddeler 10.000.00 10.000,00 
1193309 TøjCafe 4.276,85 4.000,00 Cafe - løn 200.000,00 200.000,00 
1194000 Kurser/ Konferencer 0,00 10.000,00 1195000 15.000,00 15.000,00 
1195000 Advokatbistand 142,00 15.000,00 1196000 39.000,00 
1196000 Div. udv~lg 18.057,80 10.000,00 Pensionistklub 10.00Q:,OQ: 15.000,00 

Genbrugsgård 5.000,00· 5.000,00 
Tøjcafe 4.000.,00 4.000,00 
Kunstudvalg 5.0tJ.0,00 5.000,00 
Agendagruppen 5.000.,00 5.000,00 
Husdyrudvalg 10.000,00 10.000,00 

Havehiæle Produktionsskolen 30.000,00 0 
l alt 1.381.057,90 . 1.622.000,00 ~--· -- ~-·1.620.000.00 1.591.000,00 
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Konto Tekst 

1190000 
1191000 

1195000 
11!!<6000 

/' ", 

Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 
Kurser og Konferencer 
Mødeudgifter 
P.fdelingsmøder 
Næw1ssekretær og Akvititetsmedarbejder 
Kontorhold 
Beboerblad 
Gal,gebakkefester 
Løn,Oprydning, opvask 
Beboerudlån og værksteder 
Løn, uddeler 
Cafe- løn 

Per1sfonistklub 
Genbrugsgå!rdl 
Tøjc:afe 
Kunstudi.iailg 
Agendagimppen 
Husd'yrudwalg 

119 Total for konto 119 

2016 

Forbrugt 

1.381.057 

35.0tOO,OO 
10.000,00 
25.000,00 
15.000,00 

9'35.000,00 
16.000,00 
70.000,00 
50.000,00 
30.000,00 
50.000,00 
10.000,00 

200.000,00 

15,.000,00, 
5.000,00, 
4.000,00 
5.000,00 
5.000,010, 

10.0.00,00, 

2016 

Budget 

1.622.000 

0 
1.597 .0-00,00 

2017 

Budget 

1.620.000 

2018 

Budget 

1.597.000 

(c;3) 



Gal ebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Cc: 
Emne: 

Hej all~: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 

19. september 2017 13:19 
anitasoe@godmail.dk; Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Bo Ragnvald 
(boragnvald@gmail.com); Lasse Wilson (lh@wilson-gruppen.dk); Susanne Palstrøm 
(spa@bo-vest.dk) 

GAB Bestyrelsen Fællesmail (bestyrelsen@gbakken.dk) 
Oversigt over dokumenter til mødet i aften 

Lige en hurtig oversigt over, hvad der ligger på den bærbare PC til projektoren og mødet i 
aften: 

VAs vedtægter (nyeste udgave juni 2017} 
Beboermødets forretningsorden (28. marts 2017} Som redigerbart Word dokument. 

Den korte udgave af budgettet. (Som Susanne tager udgangspunkt i ved fremlæggelsen.) 
Konto 119 ( Power Point som Susanne har lavet til mødet.) 
Det detaljerede budget 2018 (som på hjemmesiden) 
Noter til budget 2018 (også på hjemmesiden) 

Beboermøde materialehæftet med alle oplæggene og forslagene. (som er 
husstandsomdelt). Dette er der både som PDF dokument til fremvisning på overhead og 
som redigerbart Word dokument, der evt. kan bruges til at skrive evt. ændringsforslag ind i. 

Mvh. fra Sten 

19-09-2017 13:2013:20 



Rene Leisin 7 Bl 
Udskift alle poplerne men over en 10 årig periode. 
Plant i stedet for egenede træer, som Grønt Udvalg 
anbefaler. (Ikke Popler TAK.) 
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Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN , Mark 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 
4) Referat fra beboermøder 7.og 12. sept. 2016 (se GB Posten nr. nr. 408, okt. 2016) 
5a) Godkendelse af forretningsorden 5b) Godkendelse af dagsorden. 

6) Beboerhusgruppen 
a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 

f b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning 

8) Godkendelse af årsregnskab 2016 
a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2016 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2016 

9) Behandling af indkomne forslag 

10) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 
a) Beslutning om afdelingsbestyrelsens størrelse inkl. suppleanternes antal 
b) Om valg af formand ( af beboermødet eller af afdelingsbestyrelsen) 
c) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
d) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 
12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 
13) V As kommende generalforsamling tirsdag d. 23. maj. 
14) Eventuelt 

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

senest tirsdag den 14. marts 2017, kl. 12°0 

Gerne pr. e-mail: galgebakken@mail.dk - og elles på papir til GAB kontoret: 

Galgebakken Mark 2-6 B (samme indgang og postkasse som Ejendomskontorets) 

Materialet til beboermødet husstandsomdeles senest tirsdag d. 21. marts. Regnskabet i en koncentreret og let 
overskuelig version, som kun indeholder de overordnede regnskabstal. Det komplette årsregnskab kommer på 
Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk og kan hentes på GAB kontoret og Ejendomskontoret. 

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

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d28.februar 2017) 



(. 

Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

GALGEBAKKEN , MARK 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

( Pga. tekniske problemer nåde følgende ikke med i det tidligere omdelte materialehæfte 
til beboermødet 28. marts 2017.) 

Helhedsplanen - GAB's beretning for 2016-17 

ByggePosten blev udgivet i marts, juni, november og december 2016 og er i 2017 udkommet i januar, 
februar og marts. December-nummeret 2016 var et nummer, der trak historien op fra vedtagelsen af Skema 

· A i december 2012 til det aktuelle arbejde i 2017. Oplysningerne deri om kommende møder, først om 
ventilation og så om de øvrige temaer, blev hurtigt overhalet af den aktivitet, der foregik især på 
ventilationsområdet. 

Efter fremvisning af prøvehusene i Torv 7, Mark, Skrænt og Øster og de mange kommentarer, der indløb til 
detaljerne, arbejdede både Rådgiverteamet og GAB i Helhedsplanudvalget videre på det givne grundlag. 
Samtidig blev der foretaget en underskriftsindsamling imod 'et mekanisk ventilationsanlæg med rørføring i 
hele huset og et aggregat i enten kosteskabet eller på taget/skuret'. Initiativtagerne ønskede et møde med 
GAB, der blev afholdt i begyndelsen af 2017. GAB anerkendte initiativet, men syntes nok, at indsamlingens 
overskrift var trukket stærkt op, især da det blev klart, at ikke alle underskriverne vidste, hvad de skrev under 
på. 

En "lille Ventilationsgruppe" havde i et stykke tid arbejdet på at finde frem til en ventilationsløsning som 
alternativ til 'Plan A', i første omgang med det "Ventilationsvindue", der både var meget rost og meget 
omtalt som en fremtids-ventilationsløsning, og som ikke krævede ventilationsaggregat med kanaler. 

Landsbyggefonden ønskede imidle1iid kun at give støttede lån til et mekanisk balanceret ventilationsanlæg, 
der var anvendt og dokumenteret i en længere periode - eller som Rådgiverteamet ville garantere for. I 
modsat fald ville der være risiko for, at støtten til hele Galgebakkens Helhedsplan ville blive trukket tilbage. 

GAB-medlemmerne af Helhedsplanudvalget havde i hele forløbet gjo1i sig umage med sammen med 
Rådgiverteamet at finde frem til andre løsninger end 'Plan A', uden at det var lykkedes at opfylde de krav, 
der stilles i de forskellige regelsæt. 'Den lille Ventilationsgruppe", der i mellemtiden havde vokset sig større 
og havde påbegyndt et samarbejde med en ventilationsingeniør, rundsendte derefter en 'Plan C ', der var en 
bearbejdet udgave af den første løsning. På det seneste er det lykkedes at etablere et samarbejde til 
granskning og samlet vurdering af de foreliggende planer. Andre varianter og forslag er fremkommet, men 
vil ikke kunne indarbejdes på så sent et tidspunkt. 

De planlagte informations- og spørgemøder er blevet udsat. Alle er dog bevidste om, at der ikke er meget tid 
at løbe på. Tidsplanen er allerede skredet. 

Selv om ventilationen har taget meget tid, arbejdes der sideløbende med de øvrige dele af Helhedsplanen: 
endeligt valg af facadeplader, døre og vinduer. Sokkelisolering til revision, bl.a. for gravedybde, efter at 
Landsbyggefonden har meddelt, at den ikke vil støtte omfangsdræn. Skure og hegn. Forbrugsmåling af 
varme og vand. Lyskasser. Renovering af den brune og gråhvide beton. Færdiggørelse af de valgte 
badeværelsesløsninger m.m. 

Og ikke mindst kommer en skarp vurdering af økonomien: den oprindeligt vedtagne og den, der er kommet 
til, fordi alle opgaver ikke nåede at komme med i slutningen af 2012, da Galgebakken pludselig skulle 
afslutte ansøgningen om en Helhedsplan. 
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( Pga. tekniske problemer nåde følgende ikke med i det tidligere omdelte materialehæfte 
til beboermødet 28. marts 2017.) 

Helhedsplanen - GAB's beretning for 2016-17 

ByggePosten blev udgivet i marts, juni, november og december 2016 og er i 2017 udkommet i januar, 
februar og mmts. December-nummeret 2016 var. et nummer, der trak historien op fra vedtagelsen af Skema 
A i december 2012 til det aktuelle arbejde i 2017. Oplysningerne deri om kommende møder, først om 
ventilation og så om de øvrige temaer, blev hmtigt overhalet af den aktivitet, der foregik især på 
ventilationsområdet. 

Efter fremvisning af prøvehusene i Torv 7, Mark, Skrænt og Øster og de mange kommentarer, der indløb til 
detaljerne, arbejdede både Rådgiverteamet og GAB i Helhedsplanudvalget videre på det givne grundlag. 
Samtidig blev der foretaget en underskriftsindsamling imod 'et mekanisk ventilationsanlæg med rørføring i 
hele huset og et aggregat i enten kosteskabet eller på taget/skuret'. Initiativtagerne ønskede et møde med 
GAB, der blev afholdt i begyndelsen af 2017. GAB anerkendte initiativet, men syntes nok, at indsamlingens 
overskrift var trukket stærkt op, især da det blev klmt, at ikke alle underskriverne vidste, hvad de skrev under 
på. 

En "lille Ventilationsgruppe" havde i et stykke tid arbejdet på at finde frem til en ventilationsløsning som 
alternativ til 'Plan A', i første omgang med det "Ventilationsvindue", der både var meget rost og meget 
omtalt som en fremtids-ventilationsløsning, og som ikke krævede ventilationsaggregat med kanaler. 

Landsbyggefonden ønskede imidlertid kun at give støttede lån til et mekanisk balanceret ventilationsanlæg, 
der var anvendt og dokumenteret i en længere periode - eller som Rådgiverteamet ville garantere for. I 
modsat fald ville der være risiko for, at støtten til hele Galgebakkens Helhedsplan ville blive trukket tilbage. 

GAB-medlemmerne af Helhedsplanudvalget havde i hele forløbet gjort sig umage med sammen med 
Rådgiverteamet at finde frem til andre løsninger end 'Plan A', uden at det var lykkedes at opfylde de krav, 
der stilles i de forskellige regelsæt. 'Den lille Ventilationsgruppe", der i mellemtiden havde vokset sig støffe 
og havde påbegyndt et samarbejde med en ventilationsingeniør, rundsendte derefter en 'Plan C', der var en 
bearbejdet udgave af den første løsning. På det seneste er det lykkedes at etablere et samarbejde til 
granskning og samlet vurdering af de foreliggende planer. Andre varianter og forslag er fremkommet, men 
vil ikke kunne indarbejdes på så sent et tidspunkt. 

De planlagte informations- og spørgemøder er blevet udsat. Alle er dog bevidste om, at der ikke er meget tid 
at løbe på. Tidsplanen er allerede skredet. 

Selv om ventilationen har taget meget tid, arbejdes der sideløbende med de øvrige dele af Helhedsplanen: 
endeligt valg af facadeplader, døre og vinduer. Sokkelisolering til revision, bl.a. for gravedybde, efter at 
Landsbyggefonden har meddelt, at den ikke vil støtte omfangsdræn. Skure og hegn. Forbrugsmåling af 
varme og vand. Lyskasser. Renovering af den brune og gråhvide beton. Færdiggørelse af de valgte 
badeværelsesløsninger m.m. 

Og ikke mindst kommer en skarp vurdering af økonomien: den oprindeligt vedtagne og den, der er kommet 
til, fordi alle opgaver ikke nåede at komme med i slutningen af 2012, da Galgebakken pludselig skulle 
afslutte ansøgningen om en Helhedsplan. 
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Regnskabsbeboermøde 
Med valg til Afdelingsbestyrelse og Beboerhusgruppe 

Tirsdag den 28. marts 2017 kl. 1930 i Beboerhuset 

Forslag til dagsorden: 
- med forslag til tidsrammer anført 

1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 
4) Referat fra beboermøder 7.og 12. sept. 2016 (se GB Posten nr. nr. 408, okt. 2016) 
5a) Godkendelse af forretningsorden (side 2: forslag til ændringer) 5b) Godkendelse af dagsorden 

Kl. 20.00: 
6) Beboerhusgruppen 

a) Godkendelse af Beboerhusgruppens beretning 
b) Valg til Beboerhusgruppen 

7) Godkendelse af Afdelingsbestyrelsens beretning (side 3) 

Kl. 20:30: 
8) Godkendelse af årsregnskab 2016 *) 

a) Fremlæggelse og diskussion af årsregnskab 2016 
b) Regnskaberne for beboeraktivitetsmidlerne og GAB' s rådighedsbeløb 
c) Afstemning om årsregnskab 2016 

Kl. 21:00 - 21:15: PAUSE 

9) Behandling af indkomne forslag 
a) Fra Grønt udvalg om pause for poppelplanen (side 6ø.) 

b) Fra havelauget i Sønder 9 om tilladelse til køkkenhave på fællesareal (side 6n.) 

Kl.21:45: 
10) Valg af medlemmer til Galgebakkens Afdelingsbestyrelse 

a) Beslutning om afdelingsbestyrelsens støirelse og suppleanternes antal 
b) Valg til Afdelingsbestyrelsen 
c) Valg af suppleanter til Afdelingsbestyrelsen 

11) Valg af intern revisor 
12) Valg til Albertslund kommunes brugergruppe 

Kl. 22:30 - senest, skal sidste valgpunkt være afsluttet. 

13) V As kommende generalforsamling tirsdag d. 23. maj. 
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 GAB kontoret og Ejendomskontoret, Galgebakken Mark 2-6. 

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

( Materialet er husstandsomdelt senest tirsdag den 21. marts 2017) 



GAB's BERETNING 2016--17 
til regnskabsbeboermødet den 28. marts 2017 

Galgebakkens AfdelingsBestyrelse/GAB blev valgt for perioden 2016-17 med 9 medlemmer og 3 suppleanter. 

På valg for en 2-årig periode var Biba Schwoon, Niels Wilken og Lasse Wilson, Bo Ragnvald for en 1- årig 

periode. Alle genopstillede. Niels !<eller ønskede ikke at genopstille. Steen Søndergaard ønskede at stille op 

som suppleant. På beboermødet blev der stillet forslag om direkte valg til formandsposten, hvilket blev 

vedtaget. De 2 kandidater var Lasse Wilson og Biba Schwoon. Førstnævnte blev valgt. Der-udover stillede en 

del nye op. Sille Nimholm, Lars Skovenboe og Zahir Bashir blev valgt. Som suppleanter blev valgt Rene Leisin, 

Steen Søndergaard og Brian Pedersen. 

Herfra skal lyde en stor tak til de medlemmer, der trådte ud af GAB, for det store arbejde de har lavet gennem 

årene. 

Som Galgebakkens repræsentant i Albertslund Kommunes Brugergruppe blev genvalgt Birthe V. Nielsen, der 

også sidder i arbejdsgruppen for Brugergruppen. Kristian M. Olesen stillede op som suppleant og blev valgt. 

På valg i 2017 til GAB er for en 2-årig periode 4 medlemmer: Bo Ragnvald, Birthe V Nielsen, Jens Ellesøe Olsen 

og Jytte Jørgensen, som alle genopstiller. Derudover er der valg af suppleanter for en 1-årig periode. 

Aktivitet: 
GAB-medlemmerne bor spredt på Galgebakken i forskellige hustyper og rummer repræsentanter for 

Beboerhusgruppen, GalgebakkePostens redaktion og Genbrugsgruppen. Der er i perioden afholdt 17 ordinære 

GAB-møder, som har været holdt i en meget positiv og konstruktiv tone. Derudover sidder flere af GAB's 

medlemmer som kontaktpersoner for diverse udvalg hvilket betyder, at hele bestyrelsen har haft et stort 

aktivitetsniveau. Dertil kommer månedlige møder i Helhedsplanudvalget og deltagelse i andre møder om 

Helhedsplanen. Ejendomslederen har deltaget i GAB-møderne, og både den tidligere og den nye 

Ejendomsmester har deltaget i enkelte møder. Der er afholdt den årlige markvandring med deltagelse fra GAB 

og Driften. Derudover er der afholdt 4 beboermøder, heraf 2 ordinære og 2 informationsmøder. 

Helhedsplanen har vi valgt at lave en særskilt beretning om. GAB har desuden ønsket, at kommunikationen 

omkring helhedsplanen skulle blive bedre. Derfor er der nedsat et Kommunikationsudvalg med deltagelse af en 

nyansat kommunikationsmedarbejder i BO-VEST. Det har givet mulighed for at udgive flere numre af 

Bygge Posten. 

GAB og mange beboere kunne konstatere, at der var fejl i vores varmeregnskab. BO-VESTs energimed-arbejder 

blev bedt om at se nærmere på forløbet, fandt frem til fejl og forskydninger og fremlagde det på Galgebakken. 

Sagen blev desuden bragt op i VA's bestyrelse. Da sagen både omfatter aflæsningsfirmaet MINOL og et 

forsikringsspørgsmål, er den endnu ikke afsluttet - til stor frustration for de implicerede beboere på 

Galgebakken. 

Driften 

Ejendomskontoret er som bekendt flyttet fra pavillonerne til den nuværende placering i Mark. En ny 

ejendomsmester er blevet ansat, da den tidligere blev headhuntet til et andet firma. Driften har haft en meget 

hård januar måned med flere store skimmelsager og mange interne flytninger, der har lagt stort pres på både 

Ejendomskontoret, de øvrige ansatte og alle tilknyttede håndværkere. 

Nye mandskabsfaciliteter: På budgetbeboermødet i september 2016 blev det vedtaget at få bygget nye 

mandskabsfaciliteter. Den forberedende arbejdsgruppe har sammen med Driften og arkitekten fra NOVAS 
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Arbejdsgrundlag for GAB's arbejde i 2017 -18 

1. Helhedsplanen for Galgebakken - langsigtet arbejde påbegyndt i 2013. Fortsætte samarbejdet med 

Totalrådgiverteamet forestået af arkitektfirmaet NOVAS og bygherrerepræsentant BOVEST/BYG i 

Helhedsplanudvalget. Fra skema A til skema B: fortsættelse af arbejdet med ventilationsspørgsmålet, med 

facader, med badeværelsesdetaljer, med forbrugsmålingen, herunder CTS-anlægget, udearealer, D-huse m.m. 

Fastholde og udvikle energi- og miljøovervejelser i forbindelse med renoveringen, så langt økonomi og 

tilladelser rækker og set i forhold til Bygningsreglement 2010 m.v. Overveje mulige forsøgsprojekter som hjælp 

til gennemførelse i større målestok. Fastholde opmærksomheden sammen med Driften på områdets træer og 

øvrige planter i planlægningsarbejdet før og efter udbud. Fortsætte afklaringen af spørgsmål om udendørs lys 

og andre uafklarede forhold. I Trafikudvalget bearbejde de trafikale forhold omkring Galgebakken (så vidt 

muligt i samarbejde med Hyldespjældet) med henblik på forbedring af tilgængelighed og trafiksikkerhed. Som 

oplæg til Helhedsplanen ses arbejdet i et områdepolitisk perspektiv. 

2. Ny Materialegård- i samarbejde med Driften og rådgiver NOVAS følge opførelsen af de nye 

medarbejderfaciliteter 

3. P-pladserne - Forbedre forholdene på P-pladserne inden for rimelige økonomiske rammer set i lyset af den 

intensive brug af pladserne i Helhedsplanperioden 

4. Beboerlokaler og fremtid 

a) Tage hul på forhandlinger med Albertslund Kommune omkring "lille beboerhus"-lokaler" a la Gl. Pub, da 

lejekontrakten udløber i august 2017 

b) Følge op på Ungeudvalgets samarbejde med de unge på Galgebakken og nye muligheder for aktiviteter 

5. Revision af diverse regelsæt - Fremlægge revision af Husreglement med Husdyrreglement, 

Vedligeholdelsesvejledning og Råderetskatalog til diskussion og vedtagelse på et beboermøde 

6. TÅRNET -Afslutte behandlingen af projekt TÅRNET i samarbejde med Hyldespjældet og Realdania 

7. Legepladserne - Forbedre de nuværende og følge udførelsen af ny "blå legeplads" og en ny mindre legeplads 

i Vester. 

8. Kunst til Galgebakken - Fortsætte arbejdet med at bringe kunst til bebyggelsen 

9. Digitalt beboerdemokrati - Arbejde for at indfase digitalt beboerdemokrati 

10. Beboerdemokratisk og boligpolitisk arbejde - Deltage i arbejdet i VA og BO-VEST, herunder i den 

boligpolitiske debat op til nyt boligforlig, bl.a. om Landsbyggefonden 
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Fo.{~etningsorden for afvikling aY beboermøder på Galgebakken Sidst ændret på beboermødet 26. marts 2015. 

1. · fe[~bnes af et bestyrelsesmedlem. behandling og må ikke vare over et minut. I mod- 21. Ved personvalg opstilles kandidaterne på :ødet. 

2 
sat fald skal taleren af dirigenten henvises til at få Der skal være skriftligt tilsagn om opstilling fra 

• Best)_;elsesmedlemmet leder valget af dirigent( er) ordet efter tur. foreslåede kandidater, der er fraværende. 
og re1erent. 

3. Dirigenten konstaterer beboermødets lovlighed og 
beslutningsdygtighed i henhold til V A's vedtægter. 

4. Dirigenten sørger for, at der vælges et stemme 
udvalg på mindst 3 medlemmer. 

5. Dirigenten sikrer, at mødets forretningsorden god
kendes og endelige dagsorden fastlægges. 

6. Dirigenten meddeler og sikrer tidsrammer for de 
enkelte dagsordenspunkter. 

7. Referatet af sidste beboermøde behandles. 

8. Under diskussion af dagsordenspunkter giver diri
genten mødedeltagerne ordet i den rækkefølge, de 
indtegner sig hos dirigenten. Ingen må tage ordet 
uden dirigentens tilladelse. 

9. Indbudte gæster har taleret, men ikke stemmeret. 
Driftslederen har en stående invitation til delta
gelse i beboermøderne. 

10. Talerne må nøje holde sig til det foreliggende 
emne inden for dagsordenspunktet og i øvrigt rette 
sig efter dirigentens anvisninger. 

11. Dirigenten kan beslutte afslutning eller 
indskrænkning af taletiden. 

12. Såfremt en mødedeltager anmoder om en "kort 
bemærkning", kan dirigenten bryde de indtegnede 
taleres rækkefølge og give vedkommende ordet. 
Den "korte bemærkning" skal være af oplysende 
karakter eller korrigerende art for selve punktets 

13. Dirigenten sørger for, at diskussionen opsumme
res ved afslutningen af hvert dagsordenspunkt. 

14. Forslag til beslutning samt ændringsforslag til 
stillede forslag skal fremsættes skriftligt på over
head før afslutning af diskussionen af punktet. 

15. Økonomiske beslutninger, der ikke er indeholdt i 
budgettet, kan kun træffes, når forslaget har været 
offentliggjort i Galgebakkeposten eller ved hus
standsomdeling. 

16. Ved diskussion af forslag til beslutning kan for
slagsstilleren få ordet som sidste taler. 

17. Ændringsforslag sættes til afstemning før det for
slag, hvortil det er stillet. 

18. Der foretages skriftlig afstemning, når mindst 1/3 
af de tilstedeværende stemmeberettigede (=1 
stemme pr. stemmeseddel) forlanger det. 

19. Afstemninger afgøres ved almindelig stemmefler
hed. I tilfælde af stemmelighed opretholdes den 
bestående tilstand. 

20. Afstemning ved personvalg skal være skriftlig, 
hvis der opstiller flere kandidater, end der skal 
vælges. 
Hvis mere end en person opstiller som suppleant 
til afdelingsbestyrelsen, skal valget dog altid 
foregå skriftligt for herved at fastlægge 
suppleanternes rækkefølge ved evt. indtræden i 
af delingsbestyrelsen. 

OH til beboermøder 

22. De tilstedeværende stemmeberettigede afgiver pr. 
stemmeseddel op til det antal stemmer, der svarer 
til det besluttede antal bestyrelsesmedlemmer. 

23. Det antal kandidater, der opnår flest stemmer og 
svarer til det besluttede antal bestyrelsesmedlem
mer, er valgt. Såfremt flere kandidater opnår 
samme stemmetal, afgøres rækkefølgen ved lod
trækning, der foretages af dirigenten. 

24. Referat af beboermøderne skrives som 
beslutningsreferat. Referaterne skal foreligge se
nest 10 arbejdsdage efter beboermødet i under
skrevet stand. Referatet offentliggøres snarest der
efter i GB-posten eller ved selvstændig omdeling. 
Møderne optages til støtte for referatskrivningen. 
Udtalelser, der har betydning for beslutnings
grundlaget, refereres kort. 

25. På et hvilket som helst tidspunkt kan en 
mødedeltager få ordet til forretningsordenen, hvis 
der opgives, til hvilket punkt på forretningsorde
nen vedkommende ønsker at tale. 

26. 5 mødedeltagere kan skriftligt stille forslag om ny 
dirigent. Et sådant forslag sættes straks til afstem
ning. Afstemningen ledes af et bestyrelsesmed
lem. 

27. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses af nærvæ
rende forretningsorden, afgøres af dirigenten. 



(' 

Beretning fra Beboerhusgruppen marts 2017. 

✓ De nye traditioner med Halloween og julefest, som især appellerede til børnefamilierne, 
som blev startet op sidste år, blev til traditioner og det er dejligt. 

✓ Endnu en ny ting så dagens lys sidste år, nemlig et kræmmermarked som blev holdt en 
lørdag i september. Vi have fantastisk vejr og det bidrog selvfølgelig til at vi fik en fin dag, 
med kræmmerboder, kunsthåndværk, cafe og musik på pladsen. Kræmmermarkedet 
gentages i år idet vi får samlet alle boderne på pladsen foran beboerhuset. 

✓ Pjecen til ny indflyttere som blev annonceret sidste år, er blevet færdiggjort og ligger nu på 
ejendomskontoret og på Galgebakkens hjemmeside. 

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

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

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

✓ Henrik har jo en fortid i bakkens Hjerte og han har fået et fint samarbejde med dem op at stå, som 
betyder at de har lavet mad i spisehuset og der har været et sodavandsdiskotek i foråret for 5-6-7. 
klassetrin. Det gik rigtig godt og gentages til efteråret. 

✓ Et lille suk for fremtiden har vi lige som sidste år. Som for mange andre grupper og aktiviteter her 
på Galgebakken ser fremtiden for beboerhuset ikke ud som fortiden, hvor mange deltog som 
frivillige. Beboerhusgruppen trænger til at nye kræfter melder sig under fanerne. Og mange af 
aktiviteterne i beboerhuset bæres af de gamle Tordenskjolds soldater. Heldigvis er der lyspunkter 
med nye unge kræfter, men vi mangler en debat omkring hvordan vi kan få flere med. 

Beboerhusgruppen 

Marts 2017. 
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Niels Wilken Vester 1-8A 
Kristian Olesen Vester 2-15 
Rita Wiik Torv 1-3 
Line Kyed Knudsen ??? 
Henrik Laurits ???? 
Mathias Hansen Sten 2-12A 
Dorte Brink Mark 4-5B 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej. 

Dorte <dortebrink@hotmail.com> 
29. marts 2017 13:21 
'rita Wiik'; Henrik Lauritz; hse@bo-vest.dk; Niels Wilken; kristian mikael de freitas 
olesen; Line Kyed Knudsen; mathiasrudhansen@gmail.com; 'Galgebakkens 
Beboerkontor' 
Valg til beboerhusgruppen 
Ref. af møde i beboerhusgr. d. 17.1.2017.docx; Referat beboerhusgr. 21.3.2017 .. docx 

Så fik vi valgt beboerhusgruppe i går aftes med hiv og sving, fordi de af jer der ikke var der, ikke havde 
afleveret mail/fuldmagt. Næste år får vi fuldmagter fra alle, på det sidste møde før valgmødet, så vi ikke 
kommer ud i alt det rod igen. Brok brok. 
Vi kan med stor fornøjelse byde velkommen til et nyt medlem af gruppen, Mathias Hansen 
(mathiasrudhansen@gmail.com). Til orientering for Mathiasmedsender jeg de sidste 2 referater. Næste 
møde er d. 9. maj kl. 19.00 i pubben. 
Valgt er: 
Niels Wilken Vester 1-8A 
Kristian Olesen Vester 2-15 
Rita Wiik Torv 1-3 
Line Kyed Knudsen ??? 
Henrik Laurits ???? 
Mathias Hansen Sten 2-12A 
Dorte Brink Mark 4-SB 

Som I kan se mangler der adresser på nogle af jer, så jeg vil bede jer om at sende adressen til Steen på 
Beboerkontoret, så det kan komme ind i referatet. Jeg rejser nemlig på lørdag. 

Hilsen fra Dorte 

12-04-2017 18:3818:38 
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Afdeling 96159 Galgebakken 

Årsregnskab 01.01.2016 - 31.12.2016 

Årets resultat er et overskud på 1.909.916 kr. 
svarende til 31,56 kr. pr. m2 

Det udvidede regnskab kan rekvireres og afhentes på ejendomskontoret 

Ekstraordinære udg. 
19% 

Henlæggelser 
24% 

Omkostningsfordeling 

Nettokapitaludgifter 

Variable 
16% 

13% 

Offentlige & faste udg. 
23% 

Administration 
5% 



96159 - Galgebakken 

Faste noter 

For perioden 1. januar 2016 - 31, december 2016 

Indeværende år 
2016 

Konto Note Specifikation 
305.3/ 
425.3 28 Antenneregnskab 

Udgifter: 
Afskrivning på forbedring af fællesantenneanlæg 
Administration 

Udgifter i alt 

Indtægter: 
Antennebidrag 

Indtægter i alt 
Årets resultat ( overskud ) 
Sidste års nettoresultat overført ( overskud ) 
Nettoresultat overføres til næste år ( overskud ) 

Saldo i alt 

- 20-

1.110.287 
58.245 

1.168.532 

1.168.532 

1.211.854 

1.211.854 
-43.322 

-148. 725 
-192.047 

-192.047 

Sidste år 
2015 

(1.000 kr.) 

419 



Almene boligorganisationer 
Regnskab for afdeling 96159 - Galgebakken 

Boligselskab 

Landsbyggefonden 
Boligselskabsnr.: 
165 

Navn: 
Vridsløselille Andelsboligforening 

Adresse: 
Malervangen 1 
2600 Glostrup 

Telefon: 
88 18 08 80 

E-postadresse: 
bo-vest@bo-vest.dk 

CVR-nr. (SE-nr.): 
65 16 73 28 

Almene familieboliger 
Almene ungdomsboliger 
Almene ældreboliger 
Boligoplysninger i alt 
- Boliger fordelt på antal rum 

- Heraf plejeboliger 

Afdeling 

Landsbyggefonden 
Afdelingsnr.: 
9 

Navn: 
Galgebakken 

Adresse: 
Galgebakken Torv m.fl. 
2620 Albertslund 

Bruttoetage-
areal i alt m2 

60.518 
-
-

60.518 
Antal rum 

1 3,042 
2 7.950 
3 4.930 
4 13.979 
5 30.617 
6 -

-
(ældreboliger med tilknyttet serviceareal) 
- Heraf enkeltværelser -(uden selvstændigt køkken) 
- Heraf bofællesskaber -(Individuel/kollektiv) 

Erhvervslejemål 326 

Antenneplads 

Institutioner -

Garager/carporte -

Lejemålsoplysninger i alt 60,844 

Antal 

Regnskabsperiode 
01.01.2016 - 31.12.2016 

Tilsynsførende 
Kommune 

Kommunenr.: 
165 

Navn: 
Albertslund Kommune 

Adresse: 
Rådhuset 
Nordmarks Alle 
2620 Albertslund 

Telefon: 
43 68 68 68 

a lejemåls- Antal leje-
lejemål enhed målsenheder 

704 1 704 
- 1 -
- 1 -

704 704 

106 
147 
60 

154 
237 
-
-

-

-

2 
1 pr, p~beg. 

7,0 
60 m2 

- -

- 1 pr, p~beg. 
60 m2 -

- 1/5 -

706 711,0 

Matrikel nr. 8cc m.fl., Herstedvester By, Herstedvester 

BBR-ejendomsnummer 13948 

- 1 -



96159 - Galgebakken 

Vurdering af afdelingens økonomi 

703 Almene familieboliger. 
2 Erhvervslejemål. 

Økonomi: 

Årets resultat: 
Årets resultat udviser et overskud på kr. 1.909.916. Overskuddet er overført til 
resultatkonto (konto 407). 
Resultatkontoen udgør herefter en overskudssaldo på kr. 2,888.946, der budgetteres 
afviklet. over 3 år. 

Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 
Der er i regnskabsåret foretaget vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder for kr. 8.973.195. 
Der var planlagt udført arbejde for i alt kr. 13.336.000. 
Afvigelsen skyldes en del arbejder der er udskudt pga. kommende helhedsplan. Bl.a. 
udskiftning af tagpap på D-husene. 

Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser udgør pr. 31. december 
2016 kr. 24.599.552 svarende til kr. 34.893 pr. lejemål. 

Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning konto 402): 
Årets forbrug til istandsættelse ved fraflytning udgør kr. 470.207. 

Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning udgør pr. 31. december 2016 kr. 1.610.785 
svarende til kr. 2.285 pr. lejemål. 
Indeværende års budgetterede henlæggelse udgør kr. 400.000. 

Tab ved lejeledighed og fraflytning: 
Årets lejetab udgør kr. 235.266. 

Årets tab ved fraflytninger udgør kr. 491.837. 
Saldo på tilgodehavende fraflytninger udgør pr. 31. december 2016 kr. 1.693.235. Af disse 
er kr. 955.371 risikobehæftede. 

Henlæggelse til tab ved lejeledighed og fraflytning udgør pr. 31. december 2016 kr. 
810.262. Indeværende års budgetterede henlæggelse hertil udgør kr. 75.000. 

- 3 -



96159 - Galgebakken 

Resultatopgørelse 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Resultat- Budget Budget 
opgørelse 2016 2017 

Konto Note Specifikation 2016 (1.000 kr.) (1.000 ler.} 
(Ej revideret) (Ej revideret) 

Variable udgifter 

114 5 Renholdelse 5.990.614 6.369 6.123 
115 6 Almindelig vedligeholdelse 2.144,245 2.350 2.350 
116 7 Planlagt og periodisk 

vedligeholdelse og fornyelser: 
1. Afholdte udgifter 8.973,195 13.336 14.312 
2. Heraf dækket af tidligere 

henlæggelser -8,973.195 -13.336 -14.312 
0 0 0 

117 Istandsættelse ved fraflytning 
m.v.: (A-ordning) 
1. Afholdte udgifter 470.207 400 400 
2. Heraf dækket af tidligere 

henlæggelser (konto 402) -470.207 -400 -400 
0 0 0 

118 8 Særlige aktiviteter: 
1. Drift af fællesvaskeri 556.219 661 591 
3. Drift af møde- og selskabslokaler 420.906 531 431 

977.126 1.192 1.022 
119 9 Diverse udgifter 1.381.058 1.622 1.627 

119.9 Variable udgifter i alt 10.493.043 11.533 11.122 

Henlæggelser 

120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 
og fornyelser (konto 401) 11.000.000 11.000 11.000 

121 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 
CA-ordning) 400.000 400 400 

123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 180.000 180 75 
124 Andre henlæggelser 3.807.885 0 5.712 

124.8 Henlæggelser i alt 15.387.885 11.580 17.187 

124.9 Samlede ordinære udgifter 51.359.509 52.931 53.193 

-5-



96159 - Galgebakken 

Resultatopgørelse 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Resultat- Budget Budget 
opgørelse 2016 2017 

Konto Note Specifikation 2016 (1,000 kr.) (1,000 kr.) 
(Ej revideret) (Ej revideret) 

INDTÆGTER 

Ordinære indtægter 

201 Boligafgifter og lejer: 
1. Almene familieboliger 54.843.188 53.368 56.135 
1. Hjemfaldsklausul 0 0 182 
2. Almene ungdomsboliger 2.823.030 4.536 2.484 
3. Erhverv 119.040 119 119 
7. Særlig lejeforh. i lejeforb. 

lejemål 12.320 14 22 
Diverse 187.750 198 194 

Lejeindtægter i alt 57.985.328 58.235 59.136 

202 13 Renter 579.103 276 5 

203 Andre ordinære indtægter 

8 1. Drift af fællesvaskeri 466.888 520 480 
8 2. Drift af fællesfaciliteter 103.210 120 120 
8 3. Drift af møde- og 

selskabslokaler 245,919 190 220 
6. Overført fra opsamlet resultat 2.455.000 2.455 600 

203.9 Ordinære indtægter i alt 61.835.448 61.796 60.561 

Ekstraordinære indtægter 

204 Driftssikring, huslejesikring og 
14 anden løbende driftsstøtte 1.427.830 2.153 1.328 

206 15 Korrektion vedr. tidligere år 2.441.791 0 0 

208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 3.869,621 2,153 1,328 

209 Indtægter i alt 65,705.070 63.949 61.889 

Indtægter og evt. underskud i 
220 alt 65.705.070 63.949 61.889 

-7-



96159 - Galgebakken 

Balance 

Pr. 31, december 2016 

Indeværende år Sidste år 
2016 2015 

Konto Note Specifikation (1,000 kr.) 

PASSIVER 

Henlæggelser (afdelingens opsparing) 

401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og 
fornyelser 24.599.552 22.573 

402 21 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 1.610.785 1.681 
405 22 Tab ved fraflytninger (se konto 305.4) 810.262 992 
406 23 Andre henlæggelser 9,128.935 7.097 

406.9 Henlæggelser i alt 36.149.534 32.343 

407 24 Opsamlet resultat ( +/-) 2.888.946 3.434 

407.9 Henlæggelser inkl. opsamlet resultat(+/-) 39,038.480 35.777 

Langfristet gæld 

Finansiering af anskaffelsessum 
408 Oprindelig prioritetsgæld 

Landsbyggefonden 1.294.956 1.604 
409 Beboerindskud 4.933.142 4.933 
411 Afskrivningskonto for ejendommen 371.510.958 371.201 

412.9 Finansiering af anskaffelsessum i alt 377.739.057 377.739 

413 Andre lån 
1. Forbedringsarbejder m.v. 8.961.000 9.477 
2. Bygningsrenovering m.v. 105.082.018 111.140 

114.043.018 120.618 
414 Andre beboerindskud 

2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3.932.864 3.777 

3.932.864 3,777 
415 Driftsstøttelån 

1. Driftstabslån 9,300.000 9.300 
5. Frikøb - hjemfaldsklausul 29.137.689 29.827 

38.437.689 39.127 

416 25 Anden langfristet gæld 403.335 449 

417 Langfristet gæld i alt 534.555.962 541.709 

-9-



96159 - Galgebakken 

Faste noter 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Resultat- Budget 
opgørelse 2016 

Konto Note Specifikation 2016 (1.000 kr.) 
(Ej revideret) 

101/105 1 Nettokapitaludgifter 

Prioritering ved nominallån: 

101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 309.542 0 
(konto 411) 

101.2 Prioritetsrenter (inkl. reservefondsbidrag rn.v og 122.290 0 
eventuel periodiseringsudgift o.lign. 
men ekskl. morarenter) 

101.3 Administrationsbidrag 4.560 0 

105.9 Nettokapitaludgifter 436.392 0 

105.1-3 Ydelser vedr. afviklede prioriteter mv. 

105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 1.903.943 5.914 
105.2 Andel til Landsbyggefon'den 5.711.828 5.914 

Afviklede prioriteter mv. i alt 7.615.771 11.828 

Nettokapitaludgifter i alt 8.052.163 11.828 

107.0 2 Vandafgift 

Vandafgift 3.748.823 

Vandafgift i alt 3.748.823 3.885 

109 3 Renovation 

Fast renovation 1.522.464 
Ekstra renovation 46.379 

Renovation i alt 1.568.843 1.812 

112.1 4 Bidrag til boligorganisationen 

Specifikation Enheder Gennemsnitlig sats 
Ad m In istrationsbid rag 

BO-VEST 711 3.750 2.666.250 2.852 
VA 711 272 193.392 0 
Andre honorarer 53.909 60 
I alt 2.913.551 2.912 
Tillægsmodul: 

Tillægsmodul 1 159.068 27 

I alt 3.072.619 2.939 
Administrationsbidrag i alt 3.072.619 2.939 

112.2 Dispositionsfondsbidrag 396.738 401 

112.::l Arbejdskapitalsbidrag 112.338 113 

Bidrag til boligorganisationen i alt 3.581.695 3.453 

- 11 -



96159 - Galgebakken 

Faste noter 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Resultat- Budget 
opgørelse 2016 

Konto Note Specifikation 2016 (1.000 kr.) 
(Ej revideret) 

116 

116.1 

7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 

TERRÆN 
Konstruktion 558.351 1.206 
Tekniske anlæg 414.372 1.240 
Inventar 275.004 852 
Serviceaftaler terræn, inventar 3.300 0 
Beplantning 60.389 363 
I alt 1.311.415 3.661 

116.2 BYGNING, KLIMASKÆRM 
Fundament 14.781 0 
Facade 34 .. 900 66 
Tag 109.377 2.635 
Døre, vinduer, porte lu9er og lemme 101.643 541 
I alt 260.701 3.242 

116.3 BYGNING, BOLIG- OG ERHVERVSENHED 
Konstruktion og inventar 3.978.461 4.081 
Installationer 1.428.112 1.175 
I alt 5.406.573 5.256 

116.4 BYGNING, FÆLLES 
Indvendig 171.307 177 
I alt 171.307 177 

116.5 BYGNING, TEKNINSKE ANLÆG 
El og belysning 59.954 0 
Tekniske anlæg, vand 404.635 458 
Tekniske anlæg, varme 49.530 292 
I alt 514.118 750 

116.6 MATERIEL 
Kørende 1.301.904 240 
Serviceaftaler kørende materiel m.m 1.972 0 
Andet 5.205 10 
I alt 1.309.082 250 
Planlagt og periodisk vedligeholdelse i alt 8.973.195 13.336 
- dækket af tidligere henlæggelser -8.973.195 -13.336 

Kontogruppe 116 i alt 0 0 

-13-



96159 - Galgebakken 

Faste noter 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Resultat- Budget 
opgørelse 2016 

Konto Note Specifikation 2016 (1.000 kr.) 
(Ej revideret) 

127 11 Ydelse vedr. bygningsrenovering (konto 303.2) 

1. Afdrag 6,608.146 
2. Renter 2.804.856 
3. Administrationsbidrag 325.193 
4. Offentlige tilskud -1.256.906 

Ydelse vedr. bygningsrenovering i alt 8.481.289 8.473 

134 12 Korrektion vedr. tidligere år 

Reg. udamortiserede lån 2015 1.874.883 
Varmeafregning 20.364 
Fælles TR 2015 17.736 
Korrektion vedr. afsatte rekvisitioner 122.785 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 2.035.769 0 

202 13 Renteindtægter 

Rente af tilgodehavende hos boligorganisationen 571.170 
Renter af udlån 2.101 
Diverse renteindtægter 5.832 

Renteindtægter i alt 579.103 276 

204 14 Driftssikring, huslejesikring 
og anden løbende driftsstøtte 

Tilskud hjemfald 1.427.830 
Driftssikring, huslejesikring 
og anden løbende driftsstøtte i alt 1.427.830 2.153 

206 15 Korrektion vedr. tidligere år 

Reg. udamortiserede lån 2015 1.874.883 
Diverse. korrektioner 52.887 
Rekvisitioner vedr. 2015 402.106 
Indbetalt vedr. tidl. afskrevne fordringer 111.914 

Korrektion vedr. tidligere år i alt 2.441.791 0 
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96159 - Galgebakken 

Faste noter 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Indeværende år 
2016 

Konto Note Specifikation 
303.2 17 Bygningsrenovering m.v. 

1. Tagrenovering 1980 
Afholdte udgifter primo 
Tilgang i årets løb 

Afholdte udgifter i alt 

Nedskrivning svarende til afdrag 
på moderniseringslån 

Afholdte udgifter ultimo 

2. Tagrenovering 1997, etape 1 
Afholdte udgifter primo 

Nedskrivning svarende til afdrag 
på moderniseringslån 
Indeksregulering 

Afholdte udgifter ultimo 

3. Tagrenovering 1998, etape 2 
Afholdte udgifter primo 

Nedskrivning svarende til afdrag 
på moderniseringsl~n 
Indeksregulering 

Afholdte udgifter ultimo 

4. Varmeanlægsrenovering 
Afholdte udgifter primo 

Nedskrivning svarende til afdrag 
på moderniseringslån 
Indeksregulering 

Afholdte udgifter ultimo 

5. Skimmelsanering 
Afholdte udgifter primo 

Afholdte udgifter ultimo 

8.331.116 
0 

8.331.116 

-2.247.131 

6.083.985 

50.842.846 

-2.138.283 
273.735 

48.978.298 

36.927.500 

-1.572.957 
198.860 

35.553.403 

15,038.925 

-649.775 
77.182 

14.466.332 

2.319.767 

2.319.767 

Sidste år 
2015 

(1.000 kr.) 

8.331 

50.843 

36.927 

15.039 

2.320 

Underfinansieringen udgør pr. 31. december 2016 kr. 2.319. 767 kr., hvilket 
midlertidigt er finansieret clf afdelingens egne midler. 

2. Materialegård 
Tilgang i årets løb 

Afholdte udgifter ultimo 

503.754 

503.754 

Underfinansieringen udgør pr. 31. december 2016 kr. 503. 754 kr., hvilket 
midlertidigt er finansieret af afdelingens egne midler. 

Bygningsrenovering i alt 107.905.539 

-17-
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96159 - Galgebakken 

Faste noter 

For perioden 1. januar 2016 - 31. december 2016 

Indeværende år Sidste år 
2016 2015 

Konto Note Specifikation (1.000 kr,) 
406.0 23 Andre henlæggelser 

Henlæggelse til Reguleringskonto 

Saldo primo 5,624.649 
+ budgetteret henlæggelse 3.807.885 

årets forbrug 1.874.883 
+ Rentetilskrivning 98.735 

Saldo ultimo 7.656.386 5.625 

Vedr. Institutionssalg 

Saldo primo 1.472.549 

Saldo ultimo 1.472.549 1.473 

Andre henlæggelser i alt 9.128,935 7.097 

407.0 24 Resultatkonto 

Saldo primo 3.434.031 

+ årets overskud (konto 140) 1.909.916 
budgetmæssig afvikling -2.455.000 

Saldo ultimo 2,888.946 3.434 

416.0 25 Anden langfristet gæld 

Depositum erhvervslejemål -51.600 
Diverse depositum 468.435 
Andre deposita -13.500 

Anden langfristet gæld i alt 403.335 448 

421.0 26 Skyldige omkostninger 

Strøm til prøvebolig 10.948 
Ejd. Skat 2003-2014 (sag hos Rafn & søn) 2.169.751 
Deposita udlejning beboerlokale 39.547 
Skyldige feriepenge 716.879 
Kreditorer 2.704.150 

Skyldige omkostninger i alt 5.641.275 7.289 

423.0 27 Deposita og forudbetalt leje mv. 

Boligafgiher mm. 439.708 

Deposita og forudbetalt leje mv. i alt 439.708 263 
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96159 - Galgebakken 

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. 
Skema B forventes indsendt til kommunen ultimo 2017. 
Der er rettet henvendelse til Landsbyggefonden om behov for en række yderligere 
renoveringsarbejder, der foreslås indarbejdet i sl~ema B. Forholdet er under afklaring med 
Landsbyggefonden. 
Der er anvendt ca. 40 millioner kr. på forunden,øgelser mv. på nuværende tidspunkt. 
Vridsløselille Andelsboligforening har frikøbt afdelingen fra tilbagekøbsdeklarationen med 
virkning fra 4. januar 2016. 

Glostrup, den 7. marts 2017 

"~? 
Bent Frederiksen 
Økonomichef, vicedirektør 

;Ø/Jlto./;~/t__ 
Marit RostgaaYcl-Bruun 
Økonomimedarbejder 
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96159 - Galgebakken 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere afdelingens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre 
ledelsen enten har til hensigt at likvidere afdelingen, indstille driften eller ikke har andet 
realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne· skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en 
revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, 
men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale 
standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig 
revisionsskik altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer 
kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med 
rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske 
beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om 
revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, 
foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. 
Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, 
uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører 
revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er 
tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at 
opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved 
væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte 
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller 
tilsidesættelse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at 
kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men 
ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af afdelingens interne 
kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er 
passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som 
ledelsen har udarbejdet, er rimelige, 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af 
regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det 
opnåede revisionsbevls er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller 
forhold, der kan skabe betydelig tvivl om afdelingens evne til at fortsætte driften. 
Hvis vi konkluderer, at der er en Væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 
revlsionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, 
hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores 
konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores 
revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at 
afdelingen ikke længere kan fortsætte drirten. 

• Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a, det pl9nlagte omfang og den 
tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige 
observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi 
identificerer under revisionen. 
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Køkkenhave ved Sønder 9 

Havelauget i Sønder 9 ønsker at etablere en køkkenhave i nærheden af vores 

hønsehus på fællesarealer. Det ville give strædet et samlingspunkt, hvor vi 

producerer mad til hinanden og til vores høns. Det giver også mulighed at anvende 

affaldet fra vores høns også videre. 

Eftersom Albertslund kommune har vedtaget at vi skal have 10% mere natur vi 

bruger, så synes vi at det falder i tråd med det 

Det skal være en forsøgsperiode på to år. 

Vi laver en aftale med driften at vi slår græs på det område vi bruger og ved 

misligholdelse, kan driften inddrage tilladelsen efter varsel. 

Hvis det ikke bliver en succes, så genetablerer havelauget fællesarealerne til 

nuværende tilstand 

Vi håber at andre områder i Galgebakken tager ideen til sig og få lov til at etablere 

køkkenhaver 

Vi håber at I vil se velvilligt på dette forslag 

Med venlig hilsen 

På havelaugets vegne 

Asdis Oladottir 

Jytte Overgaard 

Olga Lundsgård 

Mikkel Sliben-Bjørnsen 



Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 

Emne: 
Vedhæftede filer: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
14. marts 2017 12:42 
GAB Bestyrelsen Fællesmail (bestyrelsen@gbakken.dk); Susanne Palstrøm (spa@bo
vest.dk) 
VS: Forslag til regnskabsbeboermøde 
Køkkenhave i Sønder 9.docx 

Til GAB medlemmerne og Susanne: 

Vedhæftet et indkommet forslag til beboermødet fra en gruppe beboere/Havelauget i Sønder 9 om tilladelse til at 
etablere en køkkenhave på fællesarealet i nærheden af deres hønsehus. 

Der er ikke indkommet yderligere forslag til beboermødet. 

Mvh. fra Sten 

-:ra: Åsdfs Olad6ttir [mailto:asdiso@hotmail.com] 
Sendt: 14. marts 2017 09:31 
Til:===='---'-="-'-'-''--'--'-'-'= 
Emne: Forslag til regnskabsbeboermøde 

Hej 

Her er forslag til beboermøde. 
Mvh 
Asdis 

14-03-2017 12:4212:42 



Galgebakkens 
afdelingsbestyrelse 

Indkaldelse til: 

GALGEBAKKEN , Mark 2-6 
2620 Albertslund 

galgebakken@mail.dk 43 64 15 02 

Beboermøde om "Ny Blå Legeplads" 
Søndag den 26. marts 2017 kl. 11 

Galgebakkens Beboerhus 

Forslag til dagsorden: 
1) Valg af dirigenter. 2) Valg af referent. 3) Valg af stemmetællere. 
4a) Godkendelse af forretningsorden 4b) Godkendelse af dagsorden. 

6) Velkomst v/Legepladsudvalget 

7) Legepladsudvalget fortæller om arbejdet 

8) Forelæggelse af forslag til "Ny Blå Legeplads" v/Søren Andersen, CADO 

9) Spørgsmål og debat 

10) Beslutningstema: 

Beboermødet beslutter ved afstemning at godkende det fremlagte forslag - med mulighed 
for Legepladsudvalget til mindre ændringer i forbindelse med produktionsforløbet. Stem ja 
eller nej. 

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

( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest søndag d. 12. marts) 

På næste side kan du se to af de modelbilleder, som firmaet CADO har 
fremstillet. Alle otte modelbilleder kan ses på Galgebakkens hjemmeside: 
www.galgebakken.dk, og de kan også ses i vaskeriets store vindue ud til torvet, 
hvor de er sat op i børnevenlig højde. 
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Om CADO I Dansk legepladsfirma med stærke visioner 

HVEM ER CADO 

CADO er et danskejet legepladsfirma med hovedsæde i Solrød Strand, som 

er repræsenteret i hele Skandinavien med afdelinger i både Norge og 

Sverige. Hos CADO forhandler vi legeredskaber, multibaner, vandleg, 

udendørs fitness m.m. fra flere af Europas førende producenter. 

Virksomheden har fokus på at hjælpe kunden fra ide til virkelighed gennem 

et enestående produktsortiment og rådgivning gennem mange års erfaring 

i branchen. 

Du er altid velkommen til at kontakte os vedr. en uforpligtende dialog 

(https:/ /cado.dk/bliv-kontaktet/) om dine behov. 

Vision og værdier 

CADO har et klart mål - vi vil gennem produktion og levering af unikke produkter 

gøre en forskel og skabe harmoni og balance, med respekt for vores 

kommende generationer. 

Vi har i mange år designet, produceret og leveret legepladser, sports- og 

bevægelsesprojekter og uderum med professionel og kompetent rådgivning, 

høj service, unikke produkter og præcis levering i hele Danmark. Vi vil være det 

førende legepladsfirma inden for design af uderum - og det forpligter. Derfor 

har vi altid fokus på vores grundværdier: troværdighed, innovation & 

bæredygtighed. 

Sortiment 

Vi kan tilbyde et unikt produktsortiment fra flere af Europas førende 

producenter. Ved udvikling af legepladser og uderum har vi især fokus på 

funktionalitet høj kvalitet, lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger. 

Ønsker du inspiration og vejledning til at designe din næste legeplads, 

bevægelsesmiUø eller uderum, er du velkommen til at kontakte os på 78 75 82 

60 eller info@cado.dk (mailto:info@cado.dk). 

Privacy & Cookies Policy 

https :// cado. dk/ om-cado-dansk-legepladsfama/ 29-03-2017 
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Referat fra beboerøde om Ny Blå Legeplads søndag den 26. marts 2017 

Mødet var indkaldt som et ekstraordinært beboermøde for at træffe beslutning om 
Legepladsudvalgets forslag til en ny legeplads på området, hvor den store blå legeplads tidligere lå 
(=områdetimellem D-husrækken i strædet Sten 2 og ud til hovedstien). Mødeindkaldelsen blev 
omdelt to uger inden mødet. Beslutningstemaet var med i mødeindkaldelsen, som også havde to 
modelbilleder af den nye legeplads. På Galgebakkens hjemmeside (www.galgebakken.dk ) og i 
vaskeriets store vindue kunne man se alle de otte modelbilleder. 

På mødet blev uddelt stemmesedler til 11 husstande, hvilket (ved 700=100%) svarer til at 1,6% af 
husstandene var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog Søren Andersen fra legepladsfinnaet 
CADO. 

1) Birthe Y. Nielsen blev valgt til dirigent. 2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) K.ristian Olesen blev valgt til stemmetæller. 4a) Den sædvanlige forretningsorden blev 
godkendt med nogle tilpasninger til mødets karakter: Ingen meddirigent, kun en stemmetæller, ikke 
brug af mikrofonanlæg og lydoptagelse. 4b) Dagsordenen blev godkendt. 

5) Biba Schwoon fra Legepladsudvalget bød velkommen og præsenterede Legepladsudvalgets 
medlemmer samt Søren Andersen fra legepladsfirmaet CADO. 

6) Legepladsudvalgets medlemmer fortalte om arbejdet 
Udvalget består af 10 beboere. Det er bredt sammensat i forhold til generationer og i forhold til, 
hvor lang tid de har boet på Galgebakken,-~i:fril.~eet""på·Ga-lgebakketr. Udvalget 
statiede op med at invitere tre legepladsfirmaet til møder, hvor de præsenterede deres ideoplæg til 
ny legeplads på Galgebakken. Udvalget valgte legepladsfirmaet CADO til at konkretisere et 
legepladsprojekt i dialog og samarbejde med udvalget. Dette projektforslag fremlægges på dagens 
beboermøde. 

7) Forelæggelse af forslaget til Ny Blå Legeplads 
Med udgangspunkt i de otte modeltegninger fortalte Søren Andersen om ideerne, principperne og 
indretningen af legepladsen. Undervejs supplerede legepladsudvalgets medlemmer. Bl.a.: 
- Legepladsen er indrettet med fokus på mindre og støne børn op til ca. 12 års alderen. Der er dog 
også tænkt på forældre og bedsteforældre. 
- Legeredskaberne er fremstillet afrobinietræ, som har en lang holdbarhed. Håndtag og beslag er af 
rustfrit stål. Trampolinerne er lavet af kraftigt gummi. 
- Belægningen, som er i kraftige farver, er af EPDM gummi, som er meget holdbart, farveægte og 
minimalt vedligeholdelseskrævende. Belægningen fungerer som et sikkert faldunderlag ved 
legeredskaberne. Den lægges ud oven på det eksisterende perlegrus, så der sikres et godt dræn. 
- Der kommer græs på områder, hvor der ikke er gummiunderlag. 
- De eksisterende betonmure bibeholdes og bruges til at afgrænse forskellige områder, og især af 
hensyn til de mindste børns behov til at skabe nogle små og trygge legerum. 

Produktionen af legeredskaberne foregår i Tyskland hos firmaet Spielart. Der skal indhentes 
byggetilladelse hos Kommunen, hvilket kan tage op til otte uger, men forhåbentlig kan det gå 
hurtigere. Herefter er der en produktionsperiode i Tyskland på otte uger. Selve anlægsarbejdet og 
opførelsen af legepladsen på Galgebakken tager to uger. 

Udgiften til legepladsen bliver på 800.000 kr. Restbeløbet på budgettet skal senere i år bruges til en 
lille legeplads i Vester. 

Referat fra beboerøde på Galgebakken om Ny Blå Legeplads søndag den 26. marts 2017 Side 1 



8) Debat 
Benny Klausen mente, at betonmurene burde fjemes inden legepladsen anlægges, og at murene 
burde erstattes af nye afgræsninger lavet af andre materialer end beton. Dette gav en længere debat, 
som især drejede sig, hvordan den betydelige udgift til fjernelse af betonmurene skulle finansieres. 

Dirigenten konkluderede, at en fjernelse af betonmurene ved den store legeplads udgør en betydelig 
udgift, som ikke er indeholdt i det fremsatte legepladsforslag. Et forslag om :fjernelse af 
betonmurene og finansieringen af dette har heller ikke på andre måder været ude til beboeme inden 
mødet, og det er derfor for omfattende til at blive behandlet som et ændringsforslag på dagens 
møde. 

9) Beslutning 
Dirigenten satte beslutningstemaet til afstemning: 
" Beboermødet beslutter ved afstemning at godkende det fremlagte forslag - med mulighed 
for Legepladsudvalget til mindre ændringer i forbindelse med produktionsforløbet." 
Der var flertal for forslaget og to stemmer imod forslaget. 

30. marts 2017 

Dirigent: Formand for afdelingsbestyre/sen: Referent: 
Birthe Y Nielsen Lasse Wilson Sten Hansen 
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Galgebakkens Beboerkontor 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedhæftede filer: 

Hej Birthe og Lasse: 

Galgebakkens Beboerkontor <galgebakken@mail.dk> 
30. marts 2017 13:34 
Birthe y. Nielsen (birtyn57@gmail.com); Lasse Wilson (lh@wilson-gruppen.dk) 
Legepladsreferat fra Sten 
Referat legeplads beboermøde 26. marts 2017 (fra referenten).docx 

tld<( h,,JÅ/1[1 ,re( 
l if 1 ( • 

Vedhæftet mit referat fra legepladsbeboermødet til respons og evt. rettelser inden i 
morgen fredag kl. 14.00 fså jeg kan få det færdigt til GB Posten). 

Jeg har et spørgsmål til referatet ((også skrevet med rødt i teksten}): Er beløbet på 800.000 
kr., som blev sagt på mødet inkl. eller ekskl. moms?? 

Birthe er tar til Sverige fredag og næste uge, så hvis underskrift ikke kan nås, er en OK 
iesvar mail til mig og til Lasse er fint nok til godkendelse i fht. til BO-VEST. 

Mvh. fra Sten 

30-03-2017 13:3413:34 



Referat fra beboerøde om Ny Blå Legeplads søndag den 26. marts 2017 

Mødet var indkaldt som et ekstraordinært beboermøde for at træffe beslutning om 
Legepladsudvalgets forslag til en ny legeplads på området, hvor den store blå legeplads tidligere lå 
(=områdetimellem D-husrækken i strædet Sten 2 og ud til hovedstien). Mødeindkaldelsen blev 
omdelt to uger inden mødet. Beslutningstemaet var med i mødeindkaldelsen, som også havde to 
modelbilleder af den nye legeplads. På Galgebakkens hjemmeside (vvw\v.galgebakken.dk ) og i 
vaskeriets store vindue kunne man se alle de otte modelbilleder. 

På mødet blev uddelt stemmesedler til 11 husstande, hvilket (ved 700=100%) svarer til at 1,6% af 
husstandene var repræsenteret på mødet. Endvidere deltog Søren Andersen fra legepladsfirmaet 
CADO. 

1) Bhihe Y. Nielsen blev valgt til dirigent. 2) Sten Hansen (GAB sekretær) blev valgt til referent. 
3) Kristian Olesen blev valgt til stemmetæller. 4a) Den sædvanlige forretningsorden blev 
godkendt med nogle tilpasninger til mødets karakter: Ingen meddirigent, kun en stemmetæller, ikke 
brug af mikrofonanlæg og lydoptagelse. 4b) Dagsordenen blev godkendt. 

5) Biba Schwoon fra Legepladsudvalget bød velkommen og præsenterede Legepladsudvalgets 
medlemmer samt Søren Andersen fra legepladsfirmaet CADO. 

6) Legepladsudvalgets medlemmer fortalte om arbejdet 
Udvalget består af 10 beboere. Det er bredt sammensat i forhold til generationer og i forhold til, 
hvor lang tid man har boet på Galgebakken. hvor lang tid de har boet på Galgebakken. Udvalget 
startede op med at invitere tre legepladsfirmaet til møder, hvor de præsenterede deres ideoplæg til 
ny legeplads på Galgebakken. Udvalget valgte legepladsfirmaet CADO til at konkretisere et 
legepladsprojekt i dialog og samarbejde med udvalget. Dette projektforslag fremlægges på dagens 
beboermøde. 

7) Forelæggelse af forslaget til Ny Blå Legeplads 
Med udgangspunkt i de otte modeltegninger fortalte Søren Andersen om ideerne, principperne og 
indretningen aflegepladsen. Undervejs supplerede legepladsudvalgets medlemmer. Bl.a.: 
- Legepladsen er indrettet med fokus på mindre og større børn op til ca. 12 års alderen. Der er dog 
også tænkt på forældre og bedsteforældre. 
- Legeredskaberne er fremstillet af robinietræ, som har en lang holdbarhed. Håndtag og beslag er af 
rustfrit stål. Trampolinerne er lavet af kraftigt gummi. 
- Belægningen, som er i kraftige farver, er afEPDM gummi, som er meget holdbaii, farveægte og 
minimalt vedligeholdelseskrævende. Belægningen fungerer som et sikke1i faldunderlag ved 
legeredskaberne. Den lægges ud oven på det eksisterende perlegrus, så der sikres et godt dræn. 
- Der kommer græs på områder, hvor der ikke er gummiunderlag. 
- De eksisterende betonmure bibeholdes og bruges til at afgrænse forskellige områder, og især af 
hensyn til de mindste børns behov til at skabe nogle små og trygge legerum. 

Produktionen af legeredskaberne foregår i Tyskland hos firmaet Spielart. Der skal indhentes 
byggetilladelse hos Kommunen, hvilket kan tage op til otte uger, men forhåbentlig kan det gå 
hmiigere. Herefter er der en produktionsperiode i Tyskland på otte uger. Selve anlægsarbejdet og 
opførelsen af legepladsen på Galgebakken tager to uger. 

Udgiften til legepladsen bliver på 800.000 kr. ((OBS: Var dette inkl. eller ekskl. moms?'? /ref.)) 
Restbeløbet på budgettet skal senere i år bruges til en lille legeplads i Vester. 
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8) Debat 
Benny Klausen mente, at betonmurene burde :fjernes inden legepladsen anlægges, og at murene 
burde erstattes af nye afgræsninger lavet af andre materialer end beton. Dette gav en længere debat, 
som især drejede sig, hvordan den betydelige udgift til :fjernelse af betonmurene skulle finansieres. 

Dirigenten konkluderede, at en :fjernelse af betonmurene ved den store legeplads udgør en betydelig 
udgift, som ikke er indeholdt i det fremsatte legepladsforslag. Et forslag om :fjernelse af 
betonmurene og finansieringen af dette har heller ikke på andre måder været ude til beboerne inden 
mødet, og det er derfor for omfattende til at blive behandlet som et ændringsforslag på dagens 
møde. 

9) Beslutning 
Dirigenten satte beslutningstemaet til afstemning: 
" Beboermødet beslutter ved afstemning at godkende det fremlagte forslag - med mulighed 
for Legepladsudvalget til mindre ændringer i forbindelse med produktionsforløbet." 
Der var flertal for forslaget og to stemmer imod forslaget. 

XX. marts 2017 

Dirigent: Formand for afdelingsbestyrelsen: Referent: 
Birthe Y Nielsen Lasse Wilson Sten Hansen 
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