
A. Formalia: 

1) Afbud og til stede. 
2) Godkendelse af referat fra NM 20, 14/12.99 
3) Siden sidst 

Orientering.fra nævnsmedlemmer om udførte opgaver siden sidste NM, og evt. yderligere opfølgning: 
Niels: Fordelingsnøgle til strædepenge i. fht. strædernes størrelse. 
Andre .... ? 

4) Godkendelse af dagsordenen 

B. Sager til beliandlinglbeslutning: 

5) Løsning af støjproblemer fra beboerhuset, v. Jytte: 
Torsdag aften og nat til kl. ca. 4. 00 blev der holdt en overordentlig støjende fest i beboerhuset for åbne 
døre og vinduer og med privat musikanlæg, der var tilsluttet uden om slukningsautomatikken. Gentagne 
beboerhenvende/ser til festdeltagerne hjalp kun lidt og midlertidigt, og henvendelser til Politiet hjalp 
ikke, da Politiet sagde, at det var et internt problem, som man selv måtte løse i boligområdet. Forslag til 
løsninger: 

Tekniske løsninger, f eks. at slukningsautomatikken placeres, så den ikke kan omgås ved at benytte 
andre stik og kabler til medbragte musikanlæg. 

- Indskærpelse og skærpelse af reglerne for udlån af huset, især vedr. brug af eget musikanlæg og 
åbne døre/vinduer. 

- Kontaktperson på GB, som kan løse støjproblemerne, så snart de opstår, ved at slukke for strømmen 
og lukke festen. 

- Aftale med Politiet evt via GB-kontaktperson. 

6) Beboerhenvendelse til nævnet (bilag 1-6.a, PL 1-X og bilag 1-6.b, PL 1-1.1): 
Drejer sig om utilfredshed med manglende afhentning af affald i julen. (Se også Oles svar bilag 6.b). 
Brevet er også sendt til GB-Posten som indlæg, så måske et svar til samme nr. af GB-Posten? 

7) Dirigent til beboermødet d. 2/3 (Bilag 1-7) 
Vinie har tilbudt også at være dirigent til dette beboermøde, og at hjælpe til med planlægningen af 
urafstemningen, hvis vi har brug for det. Planlægningen af beboermødet først er på dagsordenen til NM 
3, men hun bør have svar noget før. 

Pause kl ca. 21.00 
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C Sager til orientering 

8) Orientering fra Driften 
Orienteringspapir, nyt fra Driften uddeles til mødet 

9) Orientering fra borgermøde om kommuneplanen. 
På sidste møde blev nedsat et udvalg bestående af Biba, Niels, Birthe og Mumme til at deltage i 
borgermødet, og til at gennemgå/justere vores tidligere ansøgning om byfornyelse. 

10) VA Foreningsmøde den 15/1 (bilagl-10, PL 1-K): 
På dagsordenen bl.a. kommissoriumfor Integrationsudvalget, VAsfremtidige organisation og 
præsentation af GBs hjemmeside og orientering om IT-udvalget. Hvem kan deltage? 

11) Orientering fra møde i Genbrugsgruppen d. 9/1: 

12) Ny erhvervslejelov (bilag 1-12, PL 1-Å.a) 
Loven indebærer bl.a., at der kommer mere elastik i reglerne for huslejens størrelse for erhvervslejemål. 
Loven nævnes her, fordi det måske er relevant i jht. sidste beboermødes diskussion om cykelforretningen. 
Loven i sin helhedfindes i postmappen, PL 1-A.b. 

13) Indlæg til GB-Posten nr. 246, deadline d.19/1. 
Referat fra beboermødet d 23/11 kommer i bladet (kun 2½ side!, se evt. postmappen nr. 1-El). 
Måske en ide med en for-annoncering af beboermødet d 2/3 og af den efterfølgende urafstemning om 
husdyrregler. 

Bilag: 
Postliste til NM 1 
Foreløbigt referat fra NM nr. 20,14/12.99. 
1-6.a: Brev fra beboer til nævnet m.fl. 
1-6.b: Svar fra Ole til d.o. 
1-7: brev fra Vinie Hansen til nævnet 
1-10: Dagsorden til V As Foreningsmøde 
1-12: BL information om ny erhvervslejelov 

Dagsorden for NM 1, 12. januar 2000 

Med venlig hilsen 

~ 
Sten, nævnssekretær 

7. Januar 2000 
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Referat fra nævnsmøde nr. 1, onsdag den 12. januar 2000. 

A. Formalia: 

:.:.--.-= 

1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, 'Mumme' Claus Mortensen (mødeleder), Birthe 
Y. Nielsen, Lisbeth Rosenberg, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud fra: Jens Ellesøe 
Olsen, Annette Schrøder, Ole Binderup (afdelingsleder). 

2) Godkendelse af referat fra NM 20, 14/12.99: Godkendt uden ændringer. 
3) Siden sidst (orientering om udførte opgaver siden sidste NM): 

Knud orienterede fra det første møde i antenne/netudvalget afholdt d. 15/12: Gruppen vil starte med at 
undersøge de tekniske muligheder, prisforhold og erfaringer fra andre boligområder. Derefter en artikel i 
Galgebakkeposten evt. med et spørgeskema for at lodde interesse. Næste møde onsdag d. 19/1. 

4) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

B. Punkter til beslutning: 

5) Løsning af støjproblemer i beboerhuset: Sagen var sat på dagsordenen pga. mange henvendelser fra 
utilfredse beboere i Torv efter en meget støjende fest torsdag nat, hvor der for åbne vinduer blev spillet 
høj musik fra et medbragt musikanlæg. Husets forretningsudvalg tager problemet op på et møde mandag 
den 17/1, og nævnet afventer beslutningerne på dette møde. Via Knud, som også er med i 
forretningsudvalget, anbefaler nævnet endvidere at følgende overvejes: 

At strømafbryderen bliver monteret så slukningsautomatikken ved for høj musik og åbne vinduer 
ikke kan omgås. 
Karantæne til lånere som ikke overholder reglerne og generer de omkringboende med høj musik 
Kontakt til politiet om problemet 

6) Beboerhenvendelse om problemer med afhentning af affald: Nævnet har modtaget en klage over 
manglende :fjernelse af affald mellem jul og nytår. Beboeren har sendt kopi af klagen til 
Galgebakkeposten, V A og Kommunen. Sammen med beboerhenvendelsen blev fremlagt et svarbrev fra 
Ole Binderup til beboeren, hvori der redegøres for retningslinier og procedurer for affaldsafhentning 
mellem jul og nytår. Nævnet tilslutter sig Ole Binderups redegørelse og mener ikke, at nævnet skal 
foretage yderligere i den konkrete sag. Svarbrev skrives til beboeren afnævnssekretæren. 

7) Dirigent til det ekstraordinære beboermøde 2/3: Nævnet fik Vinie Hansen fra V As bestyrelse til at 
påtage sig dirigenthvervet på sidste beboermøde 23/11. Vinie har tilbudt at stille op igen som dirigent på 
det kommende beboermøde, hvor urafstemningstemaet for husdyrreglement skal besluttes. Nævnet siger 
ja tak til tilbudet. Nævnssekretæren skriver et svarbrev. 

c. Sager til orientering: 
8) Orientering fra driften (jf. orienteringspapiret nyt fra Galgebakkens drift uddelt til mødet): 

a) Klagesager: I uge 1 er der indkommet 4 klager vedr.: Afhentning af skrald i julen (jf. pkt. 6), 
varsling af måleraflæsning, som beboeren ønsker mere præcis end kun datoen og to flyttesager. til 
den ene flyttesag, vil beboeren gerne have en repræsentant med fra nævnet. Biba deltager i synet. 

b) Overgangsadministration af den nye vedligeholdelsesordning for enkeltværelser: Nævnet har 
tidligere tilsluttet sig Oles forslag til overgangsadministration under forudsætning af V As accept, og 
V A har nu sagt OK for følgende administrationspraksis: "Vedligeholdelseskontoen gøres op, efter 
istandsættelsesarbejder fra før 1. oktober, og beløbet overflyttes til en ny fællesfond. Normal
istandsættelse betales herefter sådan, at der først bruges, hvad der for boligen er indsat på flyttefond 
(1/120 pr. måned efter 1. oktober 1999). Så betales fra fællesfonden med senest betalte 
vedligeholdelsesleje, i f.t. hvor længe beboeren har boet i boligen før 1. oktober 1999. Resterer 
herefter noget, må fraflytteren betale resten." 

Referat fra NM 1, 1211.2000 Side 1 af 2 



A. Formalia: 
1) Afbud og til stede. 
2) Godkendelse af referater fra NM 15 den 6/10.99, NM 16 den 25/10.99 og NM 1 den 12/1 2000. 

Referaterne er uddelt i postkasserne onsdag og torsdag. 
3) Siden sidst 

Orientering.fra nævnsmedlemmer om udførte opgaver siden sidste NM, og evt. yderligere opfølgning: 

4) Godkendelse af dagsordenen 

B. Sager til behandling/beslutning: 
5) Oplæg,til affaldsordning til beboermødet 2/3. 

Herunder: 
a) Orientering fra genbrugsgruppen 
b) Orientering fra agendagruppen 
Punktet drejer sig om dels en generel orientering og debat om emnet, og dels en afklaring afhavd der er 
grundlag for at lægge op til på beboermødet 2/3. Mødet i agendagruppen den 18/1 mundede ud i, at der 
pt. næppe er grundlag for at indføre omfattende nye ordninger, herunder en anden ordningfor 
dagrenovationen. Men det er muligt at forbedre de eksisterende ordninger, og at beboermødet bør lægge 
op til en debat der kan motivere til dette. Affaldsgruppen udarbejder et kortfattet oplæg til dette, som 
sendes ud med det øvrige materiale til beboermødet. 

6) Høringssvar til kommuneplanen. 
Udvalget fremlægger et udkast til høringssvar på grundlag af den tidligere ansøgning om byfornyelse. 
Svaret skal ligge hos kommunen senest 212. 

Pause kl ca. 21. 00 

C. Sager til orientering: 
7) Orientering fra Driften: 

a) Brev fra teknisk forvaltning med retningslinier for containergårde (se bilag 7.a) 
b) Brev fra Teknisk Forvaltning med tidsplan for behandling af campingvogns-P-sag ( bilag7.b) 
Øvrige punkter jf. orienteringspapiret som uddeles til mødet: 

8) Orientering om Beboerhusets FU-møde om støjproblemer. 
9) Artikel fra Søndags Politiken 15/1 om flytteregninger 
10) Orientering om computeranskaffelse. 

Med venlig hilsen: Jytte, mødeforbereder og Sten, nævnssekretær. 21. januar 2000. 

Bilag: 
Postliste til NM 2. 
7.a: Brev fra TF vedr. containergårde 
7.b: Brev fra TF vedr. parkerings-skiltning 
Tidligere uddelt: 
Referat fra NM 15-99 
Referat fra NM 16-99 
Referat fra NM 1-2000-01 
og i GB-Posten nr. 245, nov. 99: 
Oversigt over Galgebakkens affaldsordninger 
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Referat fra nævnsmøde nr. 2, mandag den 24. januar 2000. 

A. Formalia: 
1) Til stede: Knud Hansen, Birthe Y. Nielsen, Lisbeth Rosenberg, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og 

ref.), Ole Binderup (afdelingsleder). Afbud fra: Jytte Jørgensen, Claus Mumme Mortensen, Jens Ellesøe 
Olsen. 

2) Godkendelse af referat fra: NM 15, 6/10.99: Godkendt uden ændringer. NM 16, 25/10.99: Godkendt 
uden ændringer. NM 1, 12/1, 2000: Godkendt efter ændringer. 

3) Siden sidst (orientering om udførte opgaver siden sidste NM): 
Biba har på anmodning fra en beboer deltaget i flyttesyn. Ved synet deltog også V As direktør og 
repræsentanter for LLO og Beboerklagenævnet. Indtrykket var, at synet forløb korrekt og uden store 
uenigheder og diskussioner. 
Knud orienterede fra det andet møde i antenne/netudvalget afholdt d. 19/1. Der er kommet en 
deltager mere i udvalget, så der nu er 5 medlemmer. 
Lisbeth har været til et møde for boligområderne om sindslidende i boligområder arrangeret af 
Kommunen. Kommunen vil meget gerne kontaktes og tage hånd om problemer, og der laves en 
orienteringsskrivelse til boligområderne. 

4) Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af et nye punkter: 6) Ændring af dato for beboermøde i marts og 
11) Nævnsjulefrokost til påske? Tidligere punkt 6: Høringssvar til kommuneplan, kun til orientering. 

B. Punkter til beslutning: 

5) Oplæg til affaldsordning til beboermødet 2/3: 
a) Orientering fra agendagruppen: Biba og Sten orienterede fra mødet i agendagruppen 18/1: På 

grundlag af et papir fra Biba var der en bred drøftelse af emnet. Konklusionen var, at der ikke ligger 
nogle konkrete og indlysende forslag til nye ordninger, som både kan nedbringe affaldsmængden og 
udgifterne, og som blot skal fremlægges og besluttes på beboermødet 2/3. Aktuelt bør der i stedet 
satses på, at gøre de eksisterende affaldsordninger bedre. Agendagruppen v. affaldsgruppen 
udarbejder et en sides oplæg med diskussionsspørgsmål til beboermødet. Oplægget kommer ud 
sammen med det øvrige beboermødemateriale (deadline 14/2). Agendagruppen mødes igen 22/2 og 
forbereder yderligere emnet til beboermødet. 

b) Nævnets stillingtagen: Der var en bred debat på grundlag af ovenstående, herunder blev det spurgt 
til, om den eksisterende indsamlingsordning for skraldesække er acceptabel ud fra Arbejdstilsynets 
regler, eller om vi kan forvente, at der på et tidspunkt kommer krav om at ordningen ændres. Ole vil 
undersøge dette hos kommunen. Nævnet tog i øvrigt agendagruppens oplæg til efterretning. 

6) Ændring af dato for marts-beboermødet til 7/3: Vinie Hansen kan ikke komme som dirigent den 2/3. 
Da beboermødet er en opfølgning på det foregående beboermøde, er det vigtigt at have den samme 
dirigent. Beboermødet blev derfor flyttet til tirsdag den 7. marts. 

c. Sager til orientering: 
7) Orientering fra driften (Kun mundtlig orientering pga. computer-netværks problemer): 

a) Containergårde ved institutionerne: Retningslinierne for arbejdets færdiggørelse ser nu ud til at 
være i orden. Men det er ikke tilfredsstillende, at kommunen foretager byggeprojekter på GB, uden 
at der foreligger en projektbeskrivelse/byggetegning. 

b) Parkering af campingvogne: Kommunen har oplyst, at ansøgningen om skiltning bliver behandlet 
på møde i Kommunalbestyrelsen den 8/2. 

c) Orientering om personalesag. 
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Kl 1 ~ 0
: Særligt punkt: 

l\'føde med Jan Weichardt, V As direktør: 
Jan Weichardt kommer til nævnsmødet for at deltage i en snak om visioner for den fremtidige 
p~rsonalestruktur. Baggrunden er, at emnet blev diskuteret på sidste nævnsmøde i forlængelse af 
orjenteringen om personalesagen, og nævnet besluttede derfor at invitere Jan Weichardt til et 
nævnsmøde. Under punktet kommer også orientering fra foreningsmødet fra Biba, hvor visionerne for 
organisationsstrukturen i VA blev drøftet. 

A. Formalia: 

1) Afbud og til stede. 
2) Mødeforbereder til de næste møder: 
3) Rettelse til godkendt referat fra NM 1 den 12/1 2000: 

Drejer sig om pkt. 11, hvor formuleringerne om "opsparing til normalistandsættelse" er forkerte og kan 
misforstås, da ordningen ikke er en individuel opsparing men en henlæggelse, hvilket bør tilføjes til 
referatet for NM 2. 

4) Godkendelse af referat NM 2 den 24/1 2000. 
Det foreløbige referatet er uddelt i postkasserne. 

5) Siden sidst 
Orientering fra nævnsmedlemmer om udførte opgaver siden sidste NM, og evt. yderligere opfølgning: 
a) ... 

6) Godkendelse af dagsordenen, herunder pause og sluttidspunkt. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

7) Forberedelse af beboermødet tirsdag den 7. marts: 
Se under-punkter og kommentarer på næste side! I ~ 

8) Valg af to nævnsmedlemmer til ansættelsesudvalg: 
Der skal findes to nævnsmedlemmer til ansættelsesudvalg vedr. stillingen på ejendomskontoret. 

C. Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) Møde med Marianne Kristensen, TF: 

Ole har møde med Marianne Kristensen, kommunens tekniske forvaltning den 16/2 om samarbejdet 
mellem kommunen og Galgebakken. Er der nævnsmedlemmer som kan deltage? (Der er deltagere 
med fra Grønt udvalg.) 

Øvrige punkter jf. orienteringspapiret som uddeles til mødet: 
b) ....... 

10) Opstramning af udlånsreglerne for beboerhuset: (bilag IO.log 10.2) 
Til orientering referat fra FU og Henriks beskrivelse af arbejdsgangene ved udlån til medhjælperne. 

Vend! 

.____,> 
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7) Forberedelse af beboermødet tirsdag den 7. marts: 
Det aktuelle nævnsmøde er sidste frist for forberedelse og afklaring af beboermødet den 7. marts, inden 

udsendelse af dagsordenen og det skriftlige beboermødemateriale. Følgende punkter skal 
drøftes/afklares: 
a) Agendagruppens oplæg: (bilag 7.a) 

På baggrund af sidste møde i agenda-gruppen har Sten og Uffe fremsti !let vedlagte, som udsendes 
med materialet til beboermødet. Inden det trykkes rundsendes det til agendagruppen og nævnet for 
kommentarer. Der holdes endvidere et agendamøde den 2212, hvor emnet kan forberedes yderligere. 

b) De gældende husdyrregler: (bilag 7.b) 
De (formodentlig) gældende regler for husdyrhold er blevet fremdraget af glemslen og arkivet- er 
der nogen, som har kendskab til årstallet for reglerne, og evt. senere ændringer. Er reglerne 
gældende, hvis et nyt forslag forkastes ved urafstemning? Skal reglerne(og de efterfølgende råd og 
anbefalinger?) medtages i beboermødematerialet? 

c) To alternative forslag til husdyrreglement: (endnu ikke klar) 
Der bliver formentlig udarbejdet to alternative forslag til husdyrreglement. Forslagene ligger dog 
endnu ikke klar som færdige forslag. Hvis det kan nås lægges forslagene i postkasserne inden 
nævns mødet. 

d) Nedsættelse af udvalg til forberedelse af beboermøde/urafstemningsprocedure: (bilag 7.d) 
Som det fremgår af bilaget (uddrag af nævns håndbogen) er tilrettelæggelse og afholdelse af 
urafstemning en ret omfattende procedure. Der bør på nævnsmødet nedsættes et udvalg, som dels 
sikrer udarbejdelse af dagsorden og materiale til beboermødet, dels gør sig nogle overvejelser om 
procedurer og mulige afstemningstemaer, og som dels kan stille op til stemmeudvalget til 
varetagelse af urafstemningen, som skal nedsættes på beboermødet. 

e) Forslag til tidsplan for udsendelse af beboermødemateriale: 
Mødeindkalde/se, forslag til dagsordenen og forslag til behandling skal være omdelt af Driften 
senest 14 dage før mødet, hvilket giver følgende forslag til tidsplan: 

Fredag d. 11/2: Sidste frist for færdiggørelse af dagsorden og indlevering af forslag 
(dispensation kan muligvis gives, men sidetallet, antal forslag mv. skal ligge fast). 

Tirsdag d.15/2: Materiale afleveres til trykkeri 
Mandag d. 21/2:Materialethusstandsomdeles afDriften. 

Nævnsmøde nr. 4 med evt. sidste forberedelse af beboermødet. 
Tirsdag d. 22/2: Agendamøde med sidste forberedelse af punktet til beboermødet 
Tirsdag d. 7/3: Beboermøde 
Onsdag d. 8/3: Nævnsmøde nr. 4 med efterbehandling af beboermødet 
?? - ??: Afholdelse af urafstemning. 

5. februar 2000. Med venlig hilsen 

Bilag: 
Postliste til NM 3 
Foreløbigt referat fra NM 2, 24/1 (tidligere omdelt i postkasser) 
7.a: Diskussionsoplæg til affaldsbeboermøde 
7.b: Pjece med gældende husdyrregler 
7.d: Uddrag fra nævnshåndbogen s.23-25 om urafstemning 
9.1: Referat fra møde i beboerhusets FU 
9.2: Nyt fra udlåne (om opstramning afudlånsprocedurer) 

DaKsordenfor NM 3, 9. februar 2000 
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Referat fra nævnsmøde nr. 3, onsdag den 9. februar 2000. 

Særligt punkt: Møde med Jan Weichardt, V As direktør: Jan Weichardt dukkede ikke op til mødet. Vi 
prøver at aftale et nyt møde. 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus Mumme Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Lisbeth 

Rosenberg, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.), Ole Binderup (afdelingsleder). 
Afbud fra: Knud Hansen, Jens Ellesøe Olsen. 

2) Mødeforbereder til næste møder: Biba 
3) Rettelse til godkendt referat fra NM 1, 12/1 2000: Under pkt. 11 på dette nævnsmøde blev der drøftet 

forskellige muligheder for finansiering af istandsættelse ved fraflytning. Under drøftelsen blev den 
eksisterende ordning, hvor en procentdel af huslejen går til at finansiere normalistandsættelser ved 
fraflytninger, betegnet som "opsparing til normalistandsættelse". Denne betegnelse er misvisende, da 
ordningen ikke drejer sig om en individuel opsparingsordning for den enkelte bolig. 

4) Godkendelse afreferat fra NM 2, 24/1: Godkendt uden ændringer. 
5) Siden sidst ( orientering om udførte opgaver siden sidste NM): 

- Niels fremlagde en oversigt over udbetaling af strædepenge i 1999, og en fordelingsnøgle til 
udbetalinger i fremtiden (jf. pkt. 9 n.f.) 

6) Godkendelse af dagsorden: Fordelingsnøgle for strædepenge sættes på som nyt pkt. 9 til beslutning. 
Orientering fra Foreningsmøde sættes på som nyt pkt. 12. 

B. Punkter til beslutning: 
7) Forberedelse af beboermødet den 7. marts: 

a) Kommentarer til agendagruppens debatoplæg til beboermødet: Ole har spurgt hos kommunen, 
om der kan forventes skærpede arbejdsmiljøkrav til indsamlingen af skraldesække, som 
nødvendiggør en ændring af den nuværende indsamlingsordning. Svaret var, at det mente man ikke 
var tilfældet. Annette snakker med Uffe om genbrugspladsens overvejelser og ideer. 

b) De gældende husdyrregler: En ældre folder med disse regler samt information om emnet er blevet 
fremdraget af arkivet. Reglerne bør betragtes som forsat gældende, hvis et nyt forslag nedstemmes 
ved en urafstemning. Derfor bliver reglerne inkl. informationen genoptrykt og udsendt med 
materialet til det kommende beboermøde. 

c) Forslagene til husdyrreglement: Der kommer to forslag til husdyrreglement, men kun det ene lå 
færdigt til nævnsmødet. 

d) Forberedelse af beboermøde- og urafstemningsprocedure: Fremlæggelsen afto ikke 
koordinerede forslag, hvoraf kun det ene forelå til nævnsmødet, gjorde det vanskeligt at afklare et 
oplæg til beslutningsprocedure. Konklusionen blev, at det foreslås, at beboermødet vælger et af 
forslagene som udgangspunkt for behandlingen, og at det andet forslag behandles som 
ændringsforslag til de tilsvarende punkter i forslag 1. Beboermødets behandling bør munde ud i et 
samlet forslag, som kan sendes til urafstemning. Mumme laver et udkast til beslutningsprocedure
forslag i weekenden og mødes mandag aften med Biba for at færdiggøre forslaget. 

e) Tidsplan: 
Fredag d. 11/2: Sidste frist for indlevering af forslag til medtagelse i beboermødemateriale. 
Tirsdag d. 15/2: Materiale afleveres til trykkeri 
Mandag d. 21/2: Materialet husstandsomdeles af Driften. 

Nævnsmøde nr. 4 med evt. sidste forberedelse af beboermødet. 
Tirsdag d. 22/2: Agendamøde med sidste forberedelse af punktet til beboermødet 
Tirsdag d. 7 /3: Beboermøde 
Onsdag d. 8/3: Nævnsmøde nr. 4 med efterbehandling af beboermødet 
17 /3-21/3: Afholdelse af urafstemning. 

8) Nævnsmedlem til deltagelse i udvalg til ansættelse af ny driftsassistent :Biba deltager i udvalget. 
9) Ny fordelingsnøgle for strædepenge: Fordelingsnøglen for udbetaling af strædepenge er ikke beskrevet 

i det materiale, som kassereren overtog. Niels er derfor blevet nødt til at udarbejde en ny 
fordelingsnøgle. Dette er gjort ud fra antal værelser i de enkelte stræders boliger. Beløbene til de enkelte 
stræder svarer stort set til tidligere (if. den omdelte oversigt). Fordelingsnøglen tiltrådt af nævnet. 
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c. Sager til orientering: 
10) Orientering fra driften 

Ud fra orienteringspapiret 'nyt fra Driften' uddelt til mødet:: _ 
a) Møde aftalt 16/2 med Marianne Christensen, Kommunens tekniske direktør: Ole har aftalt 

mødet efter ønske fra grønt udvalg på baggrund af problemerne med manglende projektforberedelse 
fra Kommunen i forbindelse med opførelsen af containergårde ved institutionerne. Emnet er en 
generel snak om samarbejdet, herunder en rundvisning på Galgebakken. 

b) Organisationsplan: Efter anmodning fra Jan Weichardt har Ole udarbejdet en organisationsplan for 
Galgebakken (fremlagt sammen med orienteringspapiret. Planen betragtes i denne form som 
personalesag og dermed som fortrolig!). Der er taget udgangspunkt i de eksisterende 
medarbejdere og de eksisterende opgaver. På grundlag herafvurderes det i planen, hvor 
organisationen bør styrkes. Med den kommende besættelse af driftsassistentstillingen, vil 
personalesammensætningen svare til beslutningen fra budgetbeboermødet i 1998. 

c) Nedtagning aflåge ved P-plads indkørsel B: Til højre, efter indkørslen til P-plads B, su}r et l!egn 
'\og en låge, som beboerne i Neder 10 gerne vil have fjernet. Da det så vidt,vides, er en låge,.sbm 
tidligere beboere i samme stræde har fået opsat en gang i fortiden, har nævnet ingen indvendinger 
mod at den nedtages. 

d) Vand på badeværelses gulv: Beboerne i en bolig i Neder har klaget over, at der samler sig vand på 
badeværelsesgulvet pga. manglende fald. Problemet med manglende fald qr velkendt fra flere andre 
steder i GB. Det skyldes en byggefejl, og bør principielt udbedres ved at oprette gulvet, så der 
kommer tilstrækkeligt fald hen mod gulvafløbet. Dette er imidlertid en meget bekostelig operation. 
Beboerne foreslår, at problemet i stedet løses ved at bygge af en bruseniche med flisebeklædning, og 
spørger om Driften vil finansiere en del af arbejdet, f.eks. opsætningen af fliser, mod at GB så 
slipper for at foretage gulvopretningen. Ole ville høre nævnet indstilling til en sådan 'handel': 

Der var en del diskussion: Forslaget er formodentlig billigere end en gulvopretning og i 
overensstemmelse med de nuværende beboeres ønsker. Men det bliver en 'halv' løsning i fht. 
problemet, og det kan åbne for en uoverskuelig præcedens, eftersom spørgsmålet om 
badeværelsesrenoveringer ikke er afklaret. Nævnet kunne derfor ikke anbefale, at der indgås en 
aftale om medfinansiering af en bruseniche. Gulvet bør rettes op i flg. Kommende retningslinier for 
badeværelsesrenovering, som Ole arbejder på. 

e) Klage over cykelforretningen: En beboer har klaget til V As direktør, dels over beboermøde
beslutningerne om cykelforretningen, og dels over en række forhold vedr. afdelingens finansiering af 
el- og tømrerarbejde. V As direktør har bedt Ole om, at give klageren en redegørelse for de sidst 
nævnte forhold, hvilket han har gjort. 

f) Yderligere kommentarer og spørgsmål fra nævnsmedlemmer til Ole/Driften: 
Der er begyndt at komme mere graffiti på murerne rundt omkring. Politikken er at graffiti fjernes 
hurtigt, så det ikke 'smitter'. 
Det bør overvejes om standarden kan hæves i forbindelse med udskiftninger/nyanskaffelser. F.eks. 
om der kan indkøbes en anden type komfurmodel, evt. med tilskud fra beboere som måtte ønske 
dette. Spørgsmålet tages med i debatten om 16års planens prioriteringer. 

11) Opstramning af udlånsregler for beboerhuset: Nævnet har modtaget et referat og et notat fra 
beboerhuset om opstramning afudlånsreglerne for beboerhuset. Formålet med opstramningen er at 
hindre støjproblemer ved private fester. Nævnet tager opstramningen til efterretning og håber at 
støjproblemerne hermed kan undgås fremover. 

12) Orientering fra foreningsmøde: Biba og Ole har været til foreningsmøde i VA, hvor forslaget til 
strukturændringer blev fremlagt. Der var bred tilslutning til de foreslåede nyansættelser i V A huset, dog 
med ønsker om bedre information om de økonomiske konsekvenser. Nogle af formålsformuleringerne 
og organisationsændringeme gav debat. 

13) Indlæg til GB-Posten: Vedrørende driften og grønt udvalg bliver der orienteret om: Containergårdene 
ved institutionerne, varmecentralerne (maling og graffiti bekæmpelse) samt træfældning. 
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A. Formalia: 

1) Afbud og til stede. 
2) Godkendelse af referat NM 3 den 9/2 2000. 

Det foreløbige referatet er medtaget som bilag. 
3) Siden sidst 

Orientering fra nævnsmedlemmer om udførte opgaver siden sidste NM, og evt. yderligere opfølgning: 
a) ... 

4) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

5) Sidste forberedelse af beboermødet tirsdag den 7. marts: 
Det færdigtrykte beboermødemateriale er medtaget som bilag. 
a) Meddirigent? 
b) Orientering om de fremlagte husdyrforslag 

I 11. time lykkedes det for forslagsstillerne atfå koordineret husdyrforslagene til beboermødet, så 
der fremlægges et hovedfors/ag samt nogle ændringsforslag til dette, hvilket forhåbentlig kan gøre 
behandlingen på beboermødet mere overskuelig. 

c) Briefing om procedureforslaget til beboermødet og urafstemningen 
Se (og læs) side 3 i beboermødematerialet samt siderne fra nævnshåndbogen om urafstemning, der 
blev udsendt til sidste nævnsmøde. 

6) Temaemne: Kvartersmøder, markvandring og prioriteringer i 16 års budgettet. 
Formålet med temaemner til nævnsmøder er at fa en grundig debat om nogle større emner. Biba laver et 
oplæg som ligger i postkasserne søndag aften. Det anbefales også at finde Oles kommentarer til 16 års 
planen frem. Den blev uddelt til et nævnsmøde nr. 15, 5. oktober 99. 

C Sager til orientering: 

7) Orientering fra Driften: 
a) Orientering fra møde med Kommunens tekniske direktør Marianne Christensen: 

Ole, Biba og grønt udvalg har haft møde med har møde med Marianne Kristensen om samarbejdet 
mellem kommunen og Galgebakken vedr. udeområder og bygninger. Anledningen til mødet var bl.a. 
problemerne med institutionernes containergårde. P-skiltning (jf nj). blev også diskuteret. 

b) Kommunalbestyrelsens behandling af P-skiltning på GB. (se bilag 7.b) 
Ifølge bilaget om beslutningen (hentet fra Kommunens hjemmeside) kræves indretning af særlige 
båse afskærmet med beplantning for at godkende tilladelse til parkering af campingvogne og trailere 
som forsøg. 

c) Opsamling af spørgsmål igangværende småsager: 
- Afvikling afbrændestabel på P-plads B. 
- Hegn ved Kærmosevej. 
- Muligheden for at hæve depositum ved indflytning. 
- Hvor stort beløb er der til rådighed for renovering af nævnslokalet. 
- Skiltning med forbud mod knallertkørsel på stier. 
- 'Daglig pleje' af legepladsernes nye stenbelægning. 
- Spørgsmålet om vedligeholdelsespligt bagside af hus i stræde i Mark(??) 

Punkter som fremgår af orienteringspapiret nyt fra Driften som uddeles til mødet: 
d) ...... 
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Referat fra nævnsmøde nr. 4, mandag den 21. februar 2000. 

A. Formalia: 
1) Til stede:Ole Binderup (afdelingsleder), Jytte Jørgensen, Claus Mumme Mortensen (til kl. 21), Jens 
Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon. 
Afbud fra: Niels Keller, Knud RudolfHansen, Birthe Y. Nielsen, Sten Hansen (nævnssekretær). 
P.gr.a. Stens sygdomsafbud blev Biba (som mødeforbereder) referent og Jytte ordstyrer. 
2) Godkendelse af referat fra NM nr. 3, 9/2 2000: Godkendt efter ændringer. 
3) Siden sidst - er denne gang dækket ind af punkter på dagsordenen. 
4) Godkendelse af dagsordenen: Ingen ændringer. 

B. Punkter til beslutning: 
5) Sidste forberedelse af beboermødet tirsdag den 7. marts: 

a) Lisbeth Rosenberg blir meddirigent. Vinie Hansen dirigent, som tidligere aftalt. 
b) Orientering om de fremlagte husdyrforslag 

Efter at "samarbejdsforslaget" var blevet rettet til i flere gennemskrivninger, valgte Anita og Biba at 
trække deres forslag, der var baseret på det forslag, som husordenudvalget fremlagde på sidste 
beboermøde, for ikke næsten udelukkende at skulle argumentere for formuleringer og sproglig 
klarhed. De fremsætter så ændringsforslag til pkt. 1, der dels handler om tilladt antal husdyr/katte, 
dels om dispensationsmulighed. På spørgsmål om Ulla Hvidbergs deltagelse og accept af det frem
lagte forslag oplyste Biba, at UH har været med hele vejen, og at både Birthe og Sanne fra udvalget 
har været i kontakt med UH. Annette peger på, at der nok vil blive diskussion om halsbånd til katte, 
der ofte smyger halsbånd af sig og derfor anbefales øremærket i stedet. Forslaget om halsbånd og 
skilt i dette hører udelukkende sammen med registreringen af kattene på Galgebakken, dvs. at,man 
skal kunne se, at udekatte er registreret. 

c) Briefing om procedureforslaget til beboermødet og urafstemningen. 
Mumme orienterede nærmere om teknikken i urafstemningen, som vil være skitseret i materialet til 

beboermøde, som omdeles mandag den 21. eller som sidste mulighed tirsdag den 22. feb. I 
materialet opfordres beboerne til hurtigt at aflevere evt. ændringsforslag på nævnskontoret. Disse vil 
løbende blive ophængt de steder, hvor referater normalt hænges op - og derefter blive skrevet 
sammen søndag den 5.3. afMumme (og om muligt Sten). Sten sender beboermøde-materialet til 
Vinie Hansen, og Biba ringer til Vinie før mødet og afklarer evt. tvivlsspørgsmål. 

6) Temaemne: Kvartersmøder, markvandring og prioriteringer i 16-års-budgettet. 
Materiale: Oplæg fra Biba om dels kvartersmøde-, dels markvandringstilrettelæggelse. 16-års-budgettet 
og Oles gennemgang af særlige punkter i dette til NM nr. 15/99, dateret 5.10.99 er relevant for både 
markvandring og kvartersmøder. 

Biba gennemgik kort baggrunden for materialet: forslaget stammer fra Nævnets oplæg til 
indeværende arbejdsperiode. Nævnet vil gerne møde et større antal beboere end dem, der kommer på 
beboermøderne, til en diskussion om vedligeholdelsen af Galgebakken (både af fællesområderne 
v/ejendomsfunktionærerne, af stræderne v/strædebeboerne i fællesskab og af områderne omkring det 
enkelte hus viden enkelte beboer) - og om ønsker til Galgebakkens fremtidige vedligeholdelse og 
udvikling inden for de økonomiske muligheder, som er udtrykt i 16-års-budgettet. Herunder osse 
prioriteringen af vedligeholdelse og fornyelser. 

Galgebakken foreslås inddelt i 3 områder, så der i alt afholdes 3 møder. Der indkaldes i hvert 
område for sig ca. 14 dage før mødet. Omdeling aftales med Henrik. 

I den efterfølgende drøftelse blev det fremhævet, at det er vigtigt at slå på tromme for møderne på 
en ikke-kedelig måde. Jytte vil gerne koordinere denne bestræbelse med Galgebakkens redaktion. At 
man kunne ønske sig både at vise dias og gøre det muligt at spise først for at skabe stemning, men at de 
praktiske vanskeligheder omkring dette og koordineringen med beboerhusets øvrige arrangementer gør 
det vanskeligt, fordi vi gerne vil gennemføre møderne i vores valgperiode og her i foråret, når folk 
alligevel i det skarpe lys begynder at kigge på huse, stræder og fællesområder. 

Jens understregede, hvor vigtigt det er, at vi sammen med deltagerne får ideer, osse på det sociale 
og kulturelle område. Q_.plægget på møderne skal derfor være igangsættende og inspirerende. 
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Et udvalg til planlægning og gennemførelse af møderne blev nedsat: Birthe og Biba har tidligere 
meldt sig, dertil kommer Jens, Jytte, Lisbeth og Momme (som dog ikke vil kunne :få tid til 
planlægningen). Jens undersøger hos Henrik/Udlånet, om der er ledigt i beboerhuset eller evt. i pub'en 
den 23., 27. og 30.03., evt. den 6.4. og skriver derefter til GB-posten om møderne. 
Første udvalgs-forberedelse af møderne foregår på nævnsmødet den 8.3. 

c. Sager til orientering: 
7) Orientering fra driften: OBS: Ole understreger, at den udleverede organisationsplan, som blev 

lavet i hast (og derfor ikke er udtømmende) på forlangende fra V As direktør, Jan Weichardt, i 
denne form er fortrolig, da den nævner personalet ved navn. Stillingsopslaget vil blive behandlet på 
førstkommende ledermøde. Det er dog allerede tilkendegivet fra NI, at der ikke - som ønsket af GBs 
personale - kommer til at stå "kvalificeret ansøger haves". 
a) Orientering fra møde med Kommunens tekniske direktør Marianne Christensen: MC havde 

sagt ja tak til en opfordring fra GB (Ole Binderup og Grønt Udvalg (Benny Klausen og Niels 
Enevold)(fra Nævnet deltog Biba) om at deltage i et møde på Galgebakken for med egne øjne at 
besigtige de problemer, der kan opstå, når projektforberedeisen af kommunale opgaver ikke foregår 
på baggrund dels af besigtigelse af stedet, dels af et tegningsmateriale. 

Det aktuelle eksempel var containergårdene ved daginstitutionerne (tidligere behandlet i Nævnet). 
MC forklarede det dilemma, som Teknisk Forvaltning står i: at der skæres kraftigt i bevillingerne, og 
at der politisk lægges op til, at få mest muligt opført for pengene, som ikke må "spises op" af for 
megen planlægning. 

Vi mente på den anden side, at man kunne spare penge på at planlægge til og på stedet, fordi man 
derved slipper for, at tingene skal laves om undervejs eller bagefter. Hvis man som på Galgebakken 
prøver at være opmærksom på, at alle renoveringer blir af god kvalitet, kræver det en vis følsomhed 
over for det lokale af kommunens folk. 

Vi foreviste desuden den lave del af det hegn, der omkranser institutionerne mod grønningen og 
ønskede en stillingtagen til de ønsker, institutionerne har fremsat. MC oplyste, at den type arbejde 
for øjeblikket prioriteres meget lavt af økonomiske grunde. Derfor vil der formodentlig kun kunne 
blive tale om en reparation af hegnet. Denne skal så udføres håndværksmæssigt forsvarligt og 
ordentligt. Den tidligere af Galgebakken foreslåede løsning med plantning af bøgehæk vil være for 
dyr. 

MC var både forstående og imødekommende inden for de grænser, der politisk sættes for 
Forvaltningens arbejde. Hun lovede desuden, at understrege ønsket fra Nævn og Drift om at få en 
fyldig begrundelse for kommunalbestyrelsens beslutning vedr. campingvogne og trailere på 
Galgebakkens P-pladser og den tilhørende skiltning (som gengivet på kommunensff eknisk 
Forvaltnings hjemmeside efter mødet den 8.2.00). 

b) Kommunalbestyrelsens behandling af P-skiltning på GB (se bilag 7 b). 
Jfr. ovenstående besluttede vi at afvente det brev, som MC ville foranledige sendt til Galgebakken. 

Nævnets diskussion drejede sig derefter om: detaljeringen af beslutningen, forholdet til 
beboerdemokratiet, forskellen mellem det møde på embedsmandsplan, som vi holdt før sidste 
beboermøde og en beslutning i kommunalbestyrelsen - og en mulig reaktion fra Galgebakken. 

I øvrigt fra Oles "driftspapir": 
Orientering om klagesager og en skimmelsvampesag 
Orientering om møde med træeksperten Niels Hvass (Ole Binderup, Hasse, Kim/gartner og Grønt 
Udvalg), der havde været meget oplysende og inspirerende. Desværre kan det ikke undgås at fælde 
en del af de store træer efter stormen. Kim orienterer og forklarer herom i GB-posten. 
Allenævnsmøde den 1. marts har temaet: flytteprocedure. OB skal "problematisere" forholdet 
mellem de 3 interessenter, fraflytter, indflytter og afdelingen (som behandlet i artikel i GB-posten nr. 
246, dec.99). Fra GB deltager Jens og Biba (som tilmelder). Senere: mødet aflyst p.gr.a. for få 
tilmeldinger. 
Ole og Sten har deltaget i V A-bestyrelsens temamøde om agendaplaner, hvor diskussionen bl.a. 
havde drejet sig om, hvor gode planerne er til at motivere udførelse af planerne, og om det er 
afgørende, om planerne er iværksat oppe- eller nedefra. (Oprindeligt var Agenda 21 et Rio-initiativ, 
som jo i høj grad kom oppefra) 
Markvandring den 20.03. kl.18: det ville være godt for både Driften og Nævnet, om Hasse ville 
deltage, så vi med det samme får afklaret evt. spørgsmål, der drejer sig om "den daglige" pasning af 
området. 
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Pasning af stenene på de to nye legepladser: Nævnet vil gerne ha', at det er en del af "den daglige" 
rutine, men vil samtidig lægge op til, at de voksne ledsagere af børnene på legepladserne samler 
umiddelbart synlige lorte op med plasticposer, som kan trækkes fra en stander af den slags med pose 
og affaldsbeholder. Når Ole har skaffet brochuremateriale med eksempler på sådanne, besluttes 
det på et nævnsmøde, hvilke vi skal bruge - det vil muligvis osse blive besluttet på beboermødet 
i forbindelse med husdyrreglementet, at der skal opsættes standere på Galgebakken som 
helhed. Når de er sat op ved legepladserne, her vi i GB-posten beboerne være med på denne 
form for renholdelse. 

c) Opsamling af løbende, endnu-ikke-løste småsager: (fremtidigt vil vi i forbindelse med hvert 
referat ha' en sådan huskeliste, der løbende holdes ajour): 
Afvikling af brændestabel på P-plads B. Ole rykker beboeren for afslutning af den trufne aftale. 
Hegn ved Kærmosevej. Ole sætter udførelsen i gang, så hegnet kan stå klart, når børnene begynder 
forårslegen på stedet. 
Evt. regulering af indskud og depositum ved indflytning på Galgebakken. Ole fortsætter 
undersøgelsen af, hvordan en sådan forhøjelse/regulering ville kunne blive mulig. 
Hvor stort beløb er der til rådighed på 2000-budgettet for renovering af nævnslokalet efter indkøb af 
computer nr. 2 og efter deling med Huset? Ole vender tilbage med et beløb. 
Skiltning med forbud mod knallertkørsel på stier. Ole spør i Teknisk Forvaltning, hvor langt sagen er 
kommet. 
'Daglig pleje' af legepladsernes nye stenbelægning. Se ovenfor under Orientering fra Driften. 
Spørgsmålet om vedligeholdelsespligt på bagside af hus i Mark Gfr. tidligere forsøg på at løse 
opgaven). Ole har de nærmere oplysninger. Vi går forbi på markvandringen for at besigtige 
stedet. 

8) Regnskab 99-forløb. Datoerne er skubbet i forhold til tidligere omdelt oversigt. Jens aftaler med 
økonomiudvalget. Behandling på nævnsmøderne vil tilsvarende blive skubbet: første behandling 
den 20.03. (ikke den 8.3.) 

9) V As målsætningsprogram - sendt med posten til hvert nævnsmedlem. Forventes behandlet af nævn 
og på beboermøde inden generalforsamlingen den 16. maj. Fyraftensmøde for alle beboervalgte og 
medarbejdere den 29. marts kl.18. 
Sættes på nævns-dagsordenen den 8.3. 

10) Allenævnsmøde den 1.3. kl. 19 i VA-huset. Behandlet under Orientering fra Driften. Biba tilmelder 
Jens og Biba. Mødet siden aflyst p.gr.a. for få tilmeldte. 

11) Nævnsjulefrokost? Vi vælger at betragte mødet den 20.03. efter markvandringen, hvor vi alligevel skal 
ha' noget at spise, som ''.julefrokost". Drikkevarer indkøbes - af hvem? 

12) Orientering fra VA-temabestyrelsesmøde om miljøplaner. 
Afdelingsledere og medlemmer af V As grønne udvalg var inviteret til mødet. (Se ovenfor under 
Driften). V As formand opfordrer afdelingslederne til at lægge sig i selen for at få planerne lavet. 
Diskussion om initiativer hertil - og til udførelsen af planerne - skal komme oppe- eller nedefra .. 

13) Galgebakkeposten 248, deadline 23.02. (diskette-aflevering efter aftale 27.02.): Ole Binderup 
orienterer om maling af varmecentralerne, om containergårdene og aftaler med Kim om 
træfældning og fornyelse. Jytte skriver om de nye udlånsregler - efter aftale med Henrik. Jens om 
kvartersmøder (se tidl.) Annette har skrevet indlæg om Genbrugsgården. 

14) Korte meddelelser til orientering- se punkterne i dagsordenen. 
Biba køber gave efter aftale til PL/60 år 8.3. og deltager i receptionen. 

(Referatet fylder mere end sædvanligt p.gr.a. tema-diskussion og møde med MC/Teknisk Forvaltning. BS) 

14. marts 2000. Med venlig hilsen Biba Sch7!!f:;,~~ 
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A. Formalia: 

1) Afbud og til stede. 
2) Godkendelse af referat NM 4, den 21/2 2000. 

Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 
3) Siden sidst: Orientering om og spørgsmål til igangværende småsager: 

Punktet er ændret lidt i fht. tidligere. Ideen er, at der her kort skal kunne orienteres om og spørges til, 
hvordan det går med igangværende småsager. Mødereferatet vil fremover indeholde en liste med 
sagernes 'status', som kan bruges til huskeliste til siden sidst punktet for det efterfølgende møde. 

For at siden sidst punktet ikke skal brede sig for meget, bør spørgsmål til sager som i forvejen er sat 
på dagsordenen stilles under punktet, og 'små 'sager som inspirerer til længere udredning og debat bør 
puttes på dagsordenen som et selvstændigt punkt. 

4) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

5) Kvarters-mødernes form. (bilag 5. Artikel fra Hyldeposten om køkk:enrenoveringer, til inspiration ) 
På sidste nævnsmøde blev det besluttet at afholde tre kvartermøder i løbet af marts-april. Mødernes 
formål er at fo gang i en debat om ideer til vedligeholdelse og fornyelser på GB. Emnerne kan både 
dreje sig om ude/inde-fornyelser i fht. 16-års planen, og fornyelser i fht. det grønne og det sociale miljø. 
(Kvarters-møderne er annonceret i GB-Posten 248.). 

På dette nævnsmøde skal vi .finde ud af, hvem der kan deltage i kvarters-møderne, samt hvordan 
mødernes rammer og form skal være. NBI Kun de store linier, for efter nævnsmødet (sluttidspunkt senest 
kl. 22. 00!!) arbejder udvalget til forberedelse af kvartermøderne videre med sagen. 

6) Efterbehandling af beboermødet den 7. marts. 
a) De vedtagne husdyrregler til ur-afstemningen 
b) Afholdelsen af ur-afstemningen 
c) Beboermødets respons på debatoplægget om affald 

7) Første forberedelser af regnskabsbeboermødet den 25. april 
Ifølge halvårsplanen skulle regnskab 99 1. behandles på dette nævnsmøde, men regnskabet er endnu ikke 
klar fra VA, så behandlingen må udskydes til NM 6 den 20/3. Der er dog en række emner, hvor 
forberedelsen gerne skal startes nu, for at det kan nås: 
a) Tidsplan (bilag -kommer senere) 

Forslag ligger klar i postkasserne i løbet af weekenden. 
b) Regnskabet 

Herunder koordinering af møder i økonomiudvalget, samt et spørgsmål: Hvordan foregår den interne 
revision? 

c) Nævnets beretning (bilag 7.C) 
Emner til beretningen og arbejdet for den kommende periode. Beretning og arbejdsgrundlag fra 1999 
vedlagt til inspiration. Hvem arbejder videre med beretningen? 

d) N ævnsvalg 
Ideer til udfyldning af ledige pladser? 

e) V As målsætningsprogram (Forslaget er sendt til alle nævnsmedlemmer fra VA) 
Bestyrelsen anmoder nævnene om, at forslaget behandles på beboermøder inden VAs 
generalforsamling den 16/5, og dvs. på beboermødet den 25. april. Skal forslaget (6 sider) udsendes 
sammen med det øvrige beboermødemateriale? Hvordan og hvor meget skal nævnet lægge op til en 
behandling af programmet på beboermødet? Skalforslaget kommenteres skriftligt i beboermøde
materialet? 

t) Yder lige emner til beboermødet? 
Da det drejer sig om et ordinært beboermøde, er der frit slag for indkomne forslag. 
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Referat fra nævnsmøde·nr. 5, onsdag den 8. marts 2000. 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus Mumme Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe 

Olsen, Lisbeth Rosenberg, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.), Ole Binderup (afdelingsleder). 
2) Godkendelse af referat fra NM 4, 21/2: Godkendt med ændring. 
3) Siden sidst (orientering om udførte opgaver siden sidste NM): 

Allenævnsmødet 1/3 blev aflyst pga. for få tilmeldinger. 
Biba har været til reception for Per Larsen i V A med gave fra Galgebakken. 
Biba gjorde opmærksom på, at V As redegørelse for de økonomiske konsekvenser af nyansættelseme 
i VA-huset er udsendt til alle nævnsmedlemmer. 

- Niels oplyste, at man ved aflevering af bilag til kassereren ikke behøves at anføre kontonummer. 
Niels sørger for beløbet bliver konteret korrekt. 

4) Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af nyt pkt. 8: Indbinding af Galgebakkeposten. Pkt. 9: 
Orientering fra konference i BL 9. kreds, og pkt. 10: Orientering fra Brugergruppen udsat til næste NM 
pga. tidspres. 

B. Punkter til beslutning: 
5) Kvartersmødernes form: Møderne afholdes i Pubben for at undgå aflysninger af planlagte 

arrangementer i det store beboerhus. Niels laver en lille diasserie fra kvartererne til inspiration og debat. 
Der trakteres med kaffe og kage. Indbydelser husstandsomdeles i respektive kvarterer en uges tid før 
møderne. 

6) Efterbehandling af Beboermødet den 7. marts: 
a) Husdyrreglerne: Det fremlagte forslag til husdyrreglement blev efter vedtagelse af ændringsforslag 

sendt til urafstemning. 
b) Afholdelsen af urafstemning: Nævnets forslag til urafstemningsprocedure blev godkendt. Der blev 

nedsat et stemmeudvalg bestående af nævnsmedlem Claus Mumme Mortensen, Torv 7-20A, Sofie 
Madsen, Sønder 6-10, og Ivan Larsen, Vester 2-2. 

c) Beboermødet respons på Agendagruppens debatoplæg om affald: Der kom en hel del indlæg. 
Der blev talt imod at etablere en ordning med minicontainere/affaldsøer. Flere beboere sagde, at de 
kunne nøjes med 14-dagstømning. Der var interesse for mere hjemmekompostering. 

7) Første forberedelse af Regnskabsbeboermødet 25/4: 
a) Godkendelse af tidsplan: Behandlingen af regnskab 99 planlagt til NM 6, 20/3 bliver udskudt til 

NM 7, 5/4. Ole Klausen fra V A fremlægger og kommenterer regnskabet til NM 7. 
b) Regnskab 1999: regnskabet er endnu ikke klar, men Ole Binderup kunne fremlægge et foreløbigt 

regnskab. Dette viser et overskud på ca. 500. 000 i tht. budget 99, som følge af et mindreforbrug på 
en række kontoer. Overskuddet anvendes til afskrivninger og lienlæggeiser. 

c) Nævnets beretning: Biba laver et udkast til beretning og arbejdsprogram til næste NM. 
d) Nævnsvalg: De tilstedeværende nævnsmedlemmer stiller op til en ny periode. Det skal tjekkes om 

de fraværende nævnsmedlemmer også stiller op igen. Der er yderligere to tomme suppleantpladser 
pga. frafald i løbet af nævnsperioden. 

e) V A s målsætningsprogram: Bestyrelsen anmoder nævnene om, at forslaget behandles på et 
beboermøde inden V As GF den 17 /5. Emnet sættes på dagsordenen til det kommende beboermøde 
og forslaget optrykkes i det kommende nr. af GBP. Nævnet vil gerne have Vinie Hansen til at 
deltage i beboermødets debat om målsætningsprogrammet. Sten hører om Vinie har mulighed for at 
komme. 

O Yderligere emner til Beboermødet: 
Hvis Kommunens svar på GBs ansøgning om parkeringsordning for campingvogne er modtaget skal 
emnet på dagsordenen. Lisbeth rykker for svar i Kommunen. 
Beboerhusets forretningsudvalg er på valg og skal afgive beretning til beboermødet. Endvidere skal 
der vælges repræsentanter til Brugergruppen. 
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8) Indbinding af Galgebakkeposten: Bladgruppen har via Ejvind Skøgul modtaget et tilbud om at få 
indbundet samtlige årgange afbladet for max. 4.500 kr. Bladgruppen vil meget gerne sige ja til tilbudet, 
og vil endvidere gerne have indkøbt ca. 30 ringbind til arkivering af yderlige 3 eksemplarer af hvert blad. 
Nævnet støtter ideen. Det skal afklares nærmere, af hvilken konto udgiften skal finansieres. 

c. Sager til orientering: 
9) Orientering fra driften: 

a) Svar fra Kommunen om forbudsskilte med knallertkørsel: TF oplyser at man vil opsætte 
forbuds-skilte ved stierne i Galgebakken og Hyldespjældet, hvor der mangler. Opgaven er sendt til 
udførsel hos materialegården. 

Ud fra orienteringspapiret 'nyt fra Driften' uddelt til mødet, bl a.: 
Stillingsopslaget: Stillingsbetegnelsen bliver "ledende ejendomsfunktionær", stillingens indhold 
bliver dog den samme. Indtil stillingen bliver besat er der ansat vikarhjælp. 

- Praktikanter: Der er startet to personer i et 4 ugers praktikophold som led i et længerevarende 
beskæftigelsesprojekt. 

- Indregulering af varmeanlægget: Er nu gennemført i 5 områder, hvilket har udbedret 
varmeproblemerne. 

Det blev dog nævnt, at der stadig kan være problemer med tilstrækkelig varme, især når det blæser. 
Indeklimaproblemer: I den nyeste sag med skimmelsvampeproblemer, har analyseinstituttet oplyst 
(foreløbig kun telefonisk), at der er gjort fund af bl.a. toksiske svampe. Når rapporten foreligger vil 
Ole udarbejde en handlingsplan for udryddelse af svampene i boligen. 

- Kuldebroer: Ole har forhørt sig hos en elinstallatør om muligheden for at montere elektrisk 
opvarmet folie de kritiske steder, men resultatet blev et tilbudet om montering af el-radiatorer, 
hvilket virker for voldsomt. Ole vil derfor også undersøge muligheden for at føre fjernvarmerør 
langs kuldebroerne. Jens gjorde opmærksom på en (måske) tredje mulighed; en type kabler som 
automatisk kan holde temperaturen oppe, benyttes bl.a. til at holde vandrør frostfri. 
Flere nævnsmedlemmer havde hørt, at der var utilfredshed med de nye køkkenbordsplader, idet de 
skulle være vanskeligere at renholde og mere modtagelige for pletter. 

10) Praktisk vedrørende julefrokosten (hermed omdøbt til påskefrokost) til NM 6: Afholdes kl. 1930 i 
Pubben, efter markvandringen som starter kl. 17°0

• Niels sørger for bestilling af mad m.v. 
11) Indlæg til GB-Posten nr. 249, april, deadline 22/3: V As forslag til målsætningsprogram (6 sider) 

optrykkes i GBP til brug for behandlingen på beboermødet. Biba skriver en kort indledning. 

D. Huskeliste for uafsluttede sager: 
De nye køkkenbordpladers kvalitet 
C2/C4 ombygning 

- Varmefolie på kuldebroer 
- Forhøjelse af depositum ved indflytning 
- Vedligeholdelsespligt for hus med bagside i nabostræde 

Forbudsskilte mod knallertkørsel 
- Hegn ved Kærmosevej 

Referat af NM 5, 8/3 2000 

7. april 2000. Med venlig hilsen 

6'hv~t/ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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OBS: Mødet finder sted i pubben kl. 1930
, efter markvandringen kl. 17°0 

A. Formalia: 

1) Atbud og til stede. 
2) Godkendelse af referat NM 5, den 8/3 2000. 

Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 
3) Siden sidst: Orientering om og spørgsmål til igangværende småsager: 

Se huskelisten sidst i referat fra NM 5. 

4) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

5) Opsamling fra mark.vandringen. 
En sammenfatning af indtrykket fra markvandringen, mens de stadig er i klar erindring. 

6) Forberedelse af regnskabsbeboermødet 
a) Kommentarer til udkastet til nævnets beretning og arbejdsgrundlag 

Udkastet fra Biba kommer senere. 
b) N ævnsvalg 

Hvor mange genopstiller, og hvor mange tomme pladser er der? 
c) Nyt om regnskab 1999? 

Kommentarer til regnskabet?-Regnskabet skal dog først behandles på næste nævnsmøde, hvor Ole 
Clausen fra VA vil være til stede. 

d) Yderlige punkter til beboermødet? 
Herunder Kommunens afgørelse af parkeringssagen (se bilag 6.d) 

e) Forslag til dagsorden 
Udkast fra Sten.fremlægges til mødet. Drejer sig mest bl.a. om tjek af, om der er glemt noget- feks. 
datoen. 

t) Forslag til dirigenter til beboermødet 
g) Nedsættelse af udvalg til forberedelse af beboermødet. 

Et udvalg som sammen med nævnssekretæren kan forberede beboermødet (klargøre materiale til 
udsendelse, tjekke med dirigenter o.a.) 

C. Sager til orientering: 

7) Orientering fra Driften: 
a) Punkter som fremgår af orienteringspapiret nyt fra Driften som uddeles til mødet: 

8) Orientering fra konference i BL's 9. kreds v. Biba (se bilag 9 til NM 5 ): 
Et af emnerne var diskussion af en 'tilfredsheds-undersøgelse' af den almene boligsektor, jf bilaget fra 
BL, hvor undersøgelsens resultater resumeres (se evt. også artiklen om undersøgelsen i PL 5-L). 

9) Orientering fra møde i Brugergruppen v. Sten (se bilag 10 til NM 5): 
Bl.a. om forsøg i nogle boligområder med frivillig individuel 14- dagstømning af skraldesækken. 
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10) Henvendelse fra VA til nævnene om beboerblade (se bilag 6-10) 
VA spørger om hvilke former for hjælp som der er behov for til fremstilling af beboerbladene. Er stilet til 
nævnene, men for GB er det vel være en sag for Galgebakkeposten? 

11) Brev fra TF om Kommunalbestyrelsens beslutning om parkering af campingvogne (se bilag 6-11) 
Brevet indeholder ikke yderligere end de tidligere hentede oplysninger fra Kommunens hjemmeside. 

12) Meddelelse fra Landsbyggefonden om endelig fastsættelse af tilskud (se bilag 6-12) 
Drejer sig om tilskud til renovering af varmeanlægget (formoder jeg). Beløb på 14. 440. 39 2 kr. vedlagt i 
check, men desværre kun med originalbrevet til VA. 

13) Tilmelding til fyraftensmøde om V As målsætningsprogram? 
Mødet.finder sted i VA-huset kl.18.00 den 29. marts. Indtil nu er Biba tilmeldt, yderligere tilmeldinger? 

14) Indlæg til Galgebakkeposten 249 (april), deadline onsdag den 22. marts: 
a) Vedr. beboermødet 22. april: 

VA 's målsætningsprogram inklusiv en kort indledning afleveres til bladet. Indlæg om andre emner? 

Bilag: 
Foreløbigt referat fra NM 5, 8/3 2000 tidligere omdelt i postkasser 
Postliste til NM 6 
6.a: Udkast til nævnets beretning fra Biba (kommer senere). 

17. marts 2000. 
Med venlig hilsen 

Biba Schwoon (mødeforbereder) 
Sten Hansen (nævnssekretær) 

(_\~ 

6.e: Udkast til dagsorden for regnskabsbeboermødet fra Sten (kommer senere) 
8: BL-information om undersøgelse af den almene boligsektor (omdelt som bilag 8 til NM 5) 
9: Notat fra Miljøforvaltningen om 14-dagstømning (omdelt som bilag IO til NM 5) 
IO: Henvendelse fra VA til nævnene om beboerblade 
11: Brev fra Teknisk forvaltning om campingvognsparkering. 
12: Meddelelse fra Landsbyggefonden om fastsættelse af tilskud. 

DaJ?sordenfor NM 6, 20. marts 2000 Side 2 af2 



Referat fra NM 6, den 20. marts 2000: 
Dette nævnsmøde blev indledt kl. 17°0 med den årlige 'markvandring' dvs. en besigtigelse af GBs 
udeområder og bygninger for at vurdere tilstanden og behovet for vedligeholdelse. Efterfølgende var 
programsat en stærkt forsinket julefrokost, hvorunder der opstod stiltiende enighed om, at det nok kunne gå 
an, at udsætte behandlingen af dagsordenen til det næstkommende nævnsmøde nr. 7. 
- Så det var referatet af NM 6. 

Referat fra nævnsmøde nr. 7, den 5. april 2000: 
A. Formalia: 
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe 

Olsen, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.), Ole Binderup (afdelingsleder). 
Atbud fra: Niels Keller, Lisbeth Rosenberg 

2) Næste nævnsmøder: 
a) Indkaldelse til ekstra nævnsmøde: Pga. en ophobning af sager og pga. det lange tidsrum indtil 

næste nævnsmøde (nr.8) blev det besluttet at afholde et ekstra nævnsmøde (nr. 7.B) mandag den 17. 
april. 

b) Temaemne for NM 9 den 31/5: Det blev besluttet at emnet skal være varme- og 
indeklimaproblemer. 

c) Tilmelding til V As foreningsmøde den 24/6: Biba vil gerne tilmeldes. 
3) Godkendelse af referat fra NM 5: Godkendt med ændringer. 

4) Siden sidst (spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 
Forhøjelse af depositum: Nævnet har tidligere besluttet, at depositummet ved indflytning forhøjes, 
så det bedre modsvarer udgifterne til istandsættelse ved fraflytning, men har endnu ikke fået lavet en 
henvendelse. Jens tager sig af sagen. 
Strædeskur i Mark: En beboer i Mark har tidligere spurgt, om det er tilladt at opstille et strædeskur 
op af facaden til et hus, som ligger i nabostrædet. Nævnet har tidligere diskuteret sagen og 
nævnsmedlemmer har besigtiget strædet. Konklusionen er, at det ikke kan tillades beboere i et 
stræde at opføre skure og lignende op ad facader, hvortil andre beboere har vedligeholdelsespligten. 
Hegn ud til Kærmosevej: Efter udtynding af beplantning mangler der et trådhegn ved den sidste 
strækning op til Gl. Landevej. Dette skal betales af Galgebakken. Hegnet opsættes snarest. 
Skimmelsvampe: Umiddelbart efter svar fra hussvamp Laboratoriet om skimmelsvamp fundene i en 
bolig i Sten lavere Ole et forslag til handlingsplan, som nu er forhandlet færdig med beboerne. 
Aftalen er blevet, at arbejdet med at fjerne svampene bl.a. under køkkenskabene skal foregå i 
sommerferien, hvor beboerne er bortrejst. Totaludgiften skønnes pt. til 50-60.000 kr. 
Ateliervinduer: Vandnæserne, som skal forhindre dryp ind aflukkede vinduer, er opsat som forsøg 
på nogle vinduer. Der skal forløbeentremåneders forsøgsperioden, inden der kan konkluderes på 
forsøget. 
Henriks 10-års jubilæum: Nævnet har beklageligvis været noget langsom i 'timingen', men Biba 
har på nævnets vegne sørget for at gratulere og give en gave. 
Møde med de ansatte: For mange af de ansatte er nævnets medlemmer temmelig ukendte. De vil 
derfor gerne have lejlighed til træffe nævnsmedlemmer ved en lille sammenkomst på et passende 
tidspunkt. Det vil nævnet meget gerne, og foreslår at der findes et mødetidspunkt kort efter det 
kommende nævnsvalg den 25. april. 

5) Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt. Under mødet blev punkt 6: Opsamling fra 
markvandring og kvartersmøder, og pkt. 8: Ansøgning om midler fra Den Grønne Jobpulje dog udskudt 
til det efterfølgende ekstra nævnsmøde nr. 7.B, og et nyt punkt 7: Urafstemningen blev tilføjet under 
beslutninger. 
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B. Punkter til beslutning: 
6) Forberedelse af regnskabsbeboermødet den 25/5: 

Forberedelsen tog udgangspunkt i dagsordenspunkterne til beboermødet: 
Pkt. 7: Godkendelse af nævnets beretning: Biba havde fremstillet et udkast til beretning og 
arbejdsgrundlag. Dette blev godkendt, dog blev det foreslået at uddybe beretningen om afstemningen om 
TV-kanaler. 
Pkt. 8: Godkendelse af årsregnskab 1999: Der var ikke kommentarer til det udsendte regnskab og 
tilhørende materiale. Det blev dog nævnt, at 'renteproblemet' stadig er uafklaret. Problemet drejer sig 
om en forsinket renteindtægt i fht. forventningerne i budget 1999 '. 
Pkt. 9: Orientering om Kommunens beslutning vedr. parkering af campingvogne og trailere: 
Nævnet har via VA modtaget et brev af 10. marts fra Teknisk Forvaltning, hvori Kommunalbestyrelsens 
beslutning om tilladelse til parkering af campingvogne og trailere meddeles. Af brevet fremgår bl.a., at 
der gives tilladelse til parkering af campingvogne og trailere, hvis der skiltes med privat parkering 
forbeholdt Galgebakken, og at der bør indrettes særlige områder til denne parkering. 

Meddelelse fra Teknisk Forvaltning afviger imidlertid fra oplysningerne hentet fra Kommunens 
hjemmeside (16.02.00), især fordi ovennævnte 'bør' ifølge hjemmesiden :fjernes. (Hjemmesidens 
oplysninger blev fremlagt og drøftet på nævnsmøde nr. 4, 21/2, jf. referatet.) Nævnssekretærer har d.d. 
telefonisk gjort Peter Raaschou, TF opmærksom på uoverensstemmelsen mellem de to dokumenter, men 
har endnu ikke modtaget nogen afklarende tilbagemelding. 

Det blev drøftet, hvorledes nævnet skal forholde sig til de foreliggende oplysninger og til selve sagen. 
Flertallet mente, at det skal være brevet af 10. marts fra Teknisk Forvaltning, som lægges til grund, 
således at der hurtigst muligt skal opsættes skilte, hvorefter parkering af campingvogne og trailere på 
Galgebakkens parkeringspladser er lovlig. Dette ikke mindst af hensyn til de beboere, som uden skiltning 
risikerer at modtage parkeringsbøder fra Politiet som følge af anmeldelser fra andre beboere. 

Der tages ikke initiativ til at lave indhegninger af særlige områder til parkering af campingvogne og 
trailere, men situationen på parkeringspladserne følges, og problemstillingen overvejes fortsat. 
Pkt. 10: Drøftelse afVAs generalformsamling: 
Målsætningsprogrammet: Ole Binderup, som har deltaget i målsætningsudvalgets arbejde, fremlægger 
målsætningsprogrammet på beboermødet. 
C2/C4 ombygningen: Af referatet fra V As bestyrelsesmøde (21/3 pkt. 5) fremgår det, at der foreligger 
en principiel godkendelse i Albertslund Kommune, men at V A pt. undersøger om ombygningen er en så 
væsentlig forandring, at denne skal godkendes på generalforsamlingen, samt at der udarbejdes et forslag 
til generalforsamlingen, om at bestyrelsen for kompetence til at træffe beslutning. 

Nævnets holdning var, at dette forekommer som en vel omfangsrig beslutningsprocedure for en så lille 
sag, hvor der længe har foreligget en klar beslutning fra beboermødet, og som i praksis bør betragtes som 
et internt Galgebakke-anliggende. Biba kontakter V As bestyrelse for en afklaring. 
Pkt. 11: Indkomne forslag: Der er modtaget et forslag til beboermødet fra Adolfo Rodriguez, Dorte og 
Lasse Brink om, at TV kanalerne ændres så snart som muligt, så det bliver muligt at se TV3+ (forslaget 
er optrykt i det husstandsomdelte materiale til beboermødet). Inden beboermødet må det afklares, dels 
hvilke økonomiske konsekvenser forslaget har, og dels hvordan den korrekte procedure er for en 
omgørelse i 'utide' af tidligere trufhe TV-kanal-beslutninger. Mumme fremlægger sagen på 
beboermødet. 
Pkt. 12: Valg af medlemmer til beboernævnet: Alle nævnsmedlemmer genopstiller, men der mangler 
stadig kandidater til to suppleantposter. 

7) Urafstemningen: Nævnet/stemmeudvalget har d.d. modtaget en klage fra en beboer, over ikke at have 
modtaget stemmesedler til urafstemningen om husdyrreglement. Da det er vigtigt med en hurtig melding 
besluttede nævnet, at tage stilling til sagen på det aktuelle nævnsmøde: 

Opslag med information om urafstemningen var opsat fra tirsdag den 14/3 i udhængsskabene. Ur
afstemningen blev afholdt i perioden 17 /3 til 21/3. Stemmeudvalget foretog optællingen den 21/3 om 
aftenen og afsluttede sit arbejde med en rapport samme aften. Stemmeudvalget havde da ikke modtaget 
nogen klager over eller oplysninger om manglende modtagelse af stemmesedler. 

Det ser ud til, at der er sket en meget beklagelig fejl i forbindelse med uddelingen af stemmesedler. 
Nina Vestergaards tilsvarende indlæg til GB-Postens aprilnummer tyder på at fejlen er sket flere steder, 
hvilket er endnu mere beklageligt. 

Desværre modtog hverken stemmeudvalget eller nævnet henvendelserne om manglende modtagelse af 
stemmesedler under afste.mningsperioden, hvor hændelige fejl i uddelingen kunne rettes uden problemer. 
Stemmedeltagelsen hanllig været så stor og resultatet så klart, at et mindre antal hændelige fejl i 
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forbindelse med omdelingen af stemmesedler ikke kan have påvirket tendensen i fordelingen af stemmer, 
endsige ændret udfaldet af afstemningen. 

Mumme (som var medlem af stemmeudvalget) skriver et udkast til svarbrev til beboeren, som 
forelægges på næste nævnsmøde. 

c. Sager til orientering: 
8) Orientering fra driften: 

Ud fra orienteringspapiret 'nyt fra Driften' uddelt til mødet. På grund af tidspres blev det dog kun nået at 
orientere og drøfte følgende emner: 

Forslag til stillingsopslag for de to resterende stillinger i Driften: Berit er pr. 1. maj ansat i 
stillingen som ledende ejendomsfunktionær på ejendomskontoret. I forhold til den bemanding som 
de foregående to beboermøder har godkendt, mangler der nu en heltids ejendomsfunktionær 'ude' og 
en halvtids kontormedarbejder. Vedrørende halvtids kontorstillingen, så er det imidlertid muligt, 
inden for beboermødets vedtagne budgetrammer, at ansætte en 30-timers ejendomsfunktionær 
'inde', hvis ferievikarbudgettet anvendes til at finansiere 30-timers stillingen. Dette ønsker Ole at 
gøre, fordi en 30-timers ejendomsfunktionær 'inde' både kan varetage kontorfunktionen og afløse 
ved flyttesyn. Udkast til stillingsopslag for de to stillinger og en organisationsplan revideret i forhold 
til denne personalesammensætning blev forelagt nævnet sammen med orienteringspapiret. Nævnet 
støttede op om Ole forslag til stillingsbeskrivelser og organisationsplan, som videresendes til V A for 
endelig godkendelse. 
Badeværelsesrenovering: En beboer har tidligere henvendt sig til ejendomskontoret med en klage 
over vand på badeværelsesgulvet pga. manglende fald. Beboeren ønskede at problemet blev løst ved, 
at der blev bygget en bruseniche delvist finansieret af Galgebakken, fordi det manglende fald skyldes 
en byggefejl. Ole orienteret om forslaget på NM 3. Nævnet kunne ikke anbefale, at den foreslåede 
aftale blev indgået, og ønskede endvidere at en løsning af problemet afventede færdiggørelsen af de 
kommende retningslinier for renovering af badeværelser. 

Beboeren er imidlertid stærkt utilfreds, dels med fortsat at skulle vente, og dels med ikke at kunne 
fa retningslinier for, hvordan en bruseniche skal laves, så afdelingen vil godkende den, og vil klage 
over sagsbehandlingen. Problemet er, at nævn/boligforbedringsudvalg ønsker retningslinier for 
badeværelsesrenoveringer i form af tegninger, og ikke kun retningslinier i form af en beskrivelse af 
tekniske specifikationer og kvalitetskrav, som allerede foreligger. Udarbejdelse aftegninger vil være 
en meget omfattende opgave, som Ole ikke har tid til at udføre inden for en overskuelig fremtid. 

Ole aftaler et møde med boligforbedringsudvalget snarest for at finde en løsning. 
- Støj fra radiatorer: Ole orienterede om en verserede klagersag: En beboer har gennem nogle dage 
haft støj fra radiatorerne. Lørdag morgen ringede hun til Falck for akut at få løst problemet. Falck 
kontaktede Ole Binderup, som ringede beboeren op og oplyste, at støjproblemer fra radiatorer ikke 
blev udbedret akut i weekender, men må vente med at blive løst til normal arbejdstid, fordi 
ekstraomkostningerne ved weekendindkaldelse af håndværkere til opgaven vil blive meget store. 
Beboeren har efterfølgende klaget til V A. 

D. Huskeliste for uafsluttede sager: 
De nye køkkenbordpladers kvalitet 
C2/C4 ombygning 
Varmefolie på kuldebroer 
Forhøjelse af depositum ved indflytning 
Vedligeholdelsespligt for hus med bagside i nabostræde 
Forbudsskilte mod knallertkørsel 
Hegn ved Kærmosevej 
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A. Formalia: 

1) Til stede og afbud: 
2) Næste nævnsmøder: 

a) Indkaldelse til ekstra nævnsmøde? 
Da der er mere end en måned til næste nævnsmøde(nr. 8, den 15 maj), da der snart er sommerferie, og 
især da der er rigeligt at se til, foreslår vi, at der indkaldes til et ekstra nævnsmøde inden NM 8. Forslag 
til datoer: Mandag den 17. april, eller torsdag den 5. maj. 
b) Temaemne for NM 9, 13/5: 
Nævnsmøde nr. 9 skal have et temaemne i følge halvårsplan, og der er endnu ikke fastlagt et emne. Vi 

foreslår emnet varme- og indeklimaproblemer, herunder fugt og skimmelsvampe. (Se uddybende i 
"Eksempler på temamøde-emner uddelt til NM 16, 25/10.99). 
c) Tilmelding til møder: 
Drejer sig især om tilmelding til møder i VA, hvor sekretariatet beder om fælles forhåndstilmelding, aht. 
mødeplanlægningen Da dette ofte glemmes bliver der fremover rykket op i starten af dagsordenen. 

Tilmelding til foreningsmøde den 26. april kl. 18°0 i Va huset: ... 
3) Godkendelse af referat NM 5, den 8/3 2000. 

Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 
4) Siden sidst: Orientering om og spørgsmål til igangværende småsager: 

Ateliervinduer 
Skimmelsvampesagen 

Se i øvrigt huskelisten sidst i referat fra NM 5. 
5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Opsamling fra markvandringen og de to afholdte kvartersmøder: 
a) Sammenfatning af indtrykket fra markvandringen (se Oles tur-guide uddelt ved start) 
b) Stemningsrapport fra de foreløbig to afholdte kvartersmøder. 
På kvartersmøderne har der bl.a. været en positiv indstilling til en fælles oprydningsdag. Derfor: 
c) Forslag om afholdelse af oprydningsdag på Galgebakken 
Herunder dato, annoncering i GB-Posten 250 (deadline 26/4), nedsættelse af et udvalg til planlægning 

sammen med genbrugsgården og beboerhuset (kaffe/kage?), evt konkurrence om det flotteste stræde. 

7) Forberedelse af regnskabsbeboermødet . 
Se kommentarerne til den husstandsomdelte dagsorden næste side ... :::=====:> ..... 

8) Principvedtagelse om ansøgning om midler fra den Grønne Jobpulje: (se bilag 8.1,.2,3 og 4) 
På sidste møde i agendagruppen blev vedlagte ansøgning diskuteret og principvedtaget, og sendes 
hermed videre til nævnet og Driften v. Ole til ligeledes principiel vedtagelse. Baggrunden er en 
henvendelse fra Miljøstyrelsen oktober 1999 til boligselskaber, hvor de opfordres til at søge på 
ordningen. Henvendelsen blev drøftet på NM 18 den 17/11 99 (se referat). 
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C Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) Punkter som fremgår af orienteringspapiret nyt fra Driften som uddeles til mødet: 

10) Orientering om lov om leje af almene boliger (bilag 10): 

11) Referat fra møde i Grønt udvalg 3. marts 2000 (Bilag 11) 

12) SBI-rapport om beboerdemokrati (jfbilag 5-9 til NM5) 
Rapporten indeholder bl.a en (overraskende?) positiv tilfredshedsundersøgelse, og er i det hele taget 
relevant for en diskussion af de større boligpolitiske perspektiver. Rapporten er bestilt hjem til 
cirkulation blandt interesserede, og er for øjeblikket hos Biba. 

13) Indlæg til Galgebakkeposten 250 (maj), deadline onsdag den 26.april: 
a) Annoncering af fælles oprydningsdag Gf. pkt. 6.c) 
b) Andet ..... 

Sten Hansen (nævnssekretær) 
Biba Schwoon (mødeforbereder) 

Bilag til NM 7 (og stadig aktuelle fra NM 6): 
Postliste til NM 7 og NM 6 
Foreløbigt referat fra NM 5, 8/3, tidligere uddelt i postkasserne 
Til punkt 7 (forberedelsen af dagsordenen til BM 8/3: 

7.7: Oplæg til nævnets beretning, uddeles senere. 
7. 8: Regnskab 1999 materiale, hele dynen tilsendt til alle på adressen fra V A 
7.9: Brev fra TF om Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. campingvognsparkering, 

uddelt som bilag til NM 6 
7.10: Indledning til VAs målsætningsprogram 
7.10.b: Uddrag afVA bestyrelsesreferat 21/3 om C2/C4 ombygninger. 

8.1: Til nævnet vedr. ansøgning til Den Grønne Jobpulje 
8.2: Udkast til ansøgning til Den Grønne Jobpulje 
8.3: Avisannonce fra Den Grønne Jobpulje 
8.4: Ansøgningsskema fra Den Grønne Jobpulje 
10: Uddrag af Lov om leje .. 
11: Referat fra møde i GBs grønne udvalg 
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Referat fra nævnsmøde nr. 7.B, den 17. april 2000. 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, 

Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.), Ole Binderup (afdelingsleder). 
Afbud fra: Knud Hansen, Claus 'Mumme' Mortensen. 

2) Næste nævnsmøder: 
a) Mødeforbereder til NM 8, den 15/5: Jytte Jørgensen. 
b) Forberedelse af temaemne for NM 9 den 31/5: Emnet er tidligere fastlagt til varme- og indeklima

problemer. Ole laver en opsamling af sine erfaringer fra arbejdet med sagerne og problemerne. 
Opsamlingen bliver en status ikke en konklusion. Jens laver et oplæg, hvor han tager tråden op fra 
tidligere, dvs. fra de undersøgelser og vurderinger som blev foretaget, inden renoveringen af tagene 
og varmeanlægget blev sat i værk. V A har netop ansat en driftschef, som bl.a. har erfaringer med 
indeklima og ventilationsanlæg. Måske kan han bidrage med nogle løsningsideer. 

c) Kommende møder: V A's generalforsamling den 16/5: Biba deltager i stemmeudvalget, Anita 
deltager som referent. Men det er naturligvis en god ide, hvis nogle flere fra GB har mulighed for at 
deltage. 

3) Godkendelse af referat fra NM 7, 5/4: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst (spørgsmål til og orientering om igangværende sager): Ingen bemærkninger. 
5) Godkendelse af dagsorden: Urafstemningen sat på som nyt pkt. 7 under beslutninger. Orientering om 

Kommunens beslutning vedr. parkering af campingvogne og trailere må behandles igen under pkt.9. 

B. Sager til beslutning: 

6) Opsamling fra markvandringen og kvartersmøderne: 
a) Markvandringen: Til markvandringen den 20/3 deltog nævnet samt Ole, Hasse og Kim. Ole havde 

forinden udarbejdet en 'turguide', hvor de forskellige 'seværdigheder' var stillet op i rækkefølge. 
Mange af disse emner/problemer var i forvejen velkendte, så til næste markvandring bør 
nævnsmedlemmerne bidrage med nogle nye emner/steder. Op til næste markvandring bør der 
nedsættes et udvalg, som kommer med ideer og laver en rute sammen med Ole. Evt. kan der 
afholdes flere markvandringer i løbet af året - gerne når vejret er lidt lysere og varmere. 

b) Kvartersmøderne: Til de tre kvartersmøder i marts-april kom der hhv. ca. 10, 45 og 15 beboere. På 
alle møderne var der en positiv stemning og en god debat af forskellige emner. De emner som blev 
omtalt mest var: Træer og beplantning, vedligeholdelse af træværk, parkeringspladser og en fælles 
oprydningsdag. Der mangler information om 'opsparingen' til normalistandsættelse af de enkelte 
boliger, (som altså ikke er en egentlig privat opsparingskonto). Ordningen er svær at forstå, og Jytte 
vil spørge Anita, om hun vil forklare i Galgebakkeposten, hvordan ordningen fungerer. 

Biba laver en grundigere opsamling af de emner og synspunkter, som kom frem på 
kvartersmøderne. 

c) Fælles oprydningsdag på Galgebakken: Dette var en ide, som blev nævnt af flere på 
kvartersmøderne, og som der var en positiv indstilling til. Nævnet besluttede derfor, at der skal 
afholdes en fælles oprydningsdag den 28. maj. Der blev nedsat et udvalg af Annette, Birthe og Jytte 
til at planlægge oprydningsdagen i samarbejde med genbrugsgruppen og beboerhuset. 

7) Urafstemningen: Ole har forhørt sig hos uddelerne, om de kan være kommet til at springe et stræde 
over. Uddelerne var sikre på, at de havde været hele Galgebakken rundt. Konklusionen må derfor forsat 
være, at manglende modtagelse af stemmesedler højst kan dreje sig om enkeltstående hændelige fejl. 
Mummes udkast til svarbrev til de to beboere, som har oplyst at de ikke har modtaget stemmesedler, blev 
godkendt uden ændringer. Brevet offentliggøres også i Galgebakkeposten. 

8) Principvedtagelse om ansøgning til Den Grønne Jobpulje: Jobpuljen (under Miljøstyrelsen) har 
tidligere rundsendt en orientering til boligselskaber/-afdelinger, om at de kan søge støtte i en periode til 
ansættelse af en miljømedarbejder. Ideen med ordningen er, at der ved støtteperiodens udløb, gerne skal 
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9) være skabt et økonomisk grundlag i form af 'grønne' besparelser på renovation, vand, el osv., til at 
egenfinansiere en permanent miljøstilling i boligafdelingen. 

Orienteringen Miljøstyrelsen er tidligere blevet drøftet på NM 18, 17 /11. 99, og agendagruppen har 
efterfølgende godkendt det fremlagte udkast til en ansøgning, som er formuleret af Biba. Nævnet 
principgodkendte ligeledes udkastet, som herefter færdiggøres i et udvalg af Biba, Sten og Ole, så den 
kan sendes af sted inden først kommende ansøgningsfrist (11. maj 2000). 

9) (Aller) Sidste forberedelse af regnskabsbeboermødet den 25/5: 
Dirigent: Dorte Brink har indvilget i at stille op. Birthe stiller op som meddirigent. 
Beboeraktivitetsmidler: Jens fremlægger. 
Orientering om Kommunens beslutning vedr. parkering af campingvogne og trailere: Siden sidste 
møde har nævnet modtaget et brev af 5. april fra Teknisk Forvaltning, med en rettelse af Forvaltningens 
tidligere meddelelse af 10. marts. Budskabet er, at der ikke bare "bør", men skal indrettes særlige 
områder, hvis parkeringspladserne skal bruges til parkering med trailere og campingvogne. 

Efter drøftelse af sagen var konklusionen, at vi ikke længere blot kan opsætte skilte, som tillader 
parkering af campingvogne/trailere. Forinden må det afklares, om vi også vil indrette særlige områder til 
parkering, som er afskærmet med levende hegn. Da dette koster penge, må beslutningen træffes på et 
budgetbeboermøde. 

På baggrund af den sidste henvendelse fra Teknisk Forvaltning, må fremlæggelsen af sagen på 
beboermødet blive en ren orientering om situationen. Mumme har tidligere påtaget sig at orientere på 
beboermødet. Biba kontakter ham og orienterer om den seneste udvikling. 
Det indkomne forslag om TV3+: På grundlag af det fremfundne referat fra beboermødet 16. marts 99, 
blev beslutningsprocessen fra den gang genopfrisket. Mumme fremlægger på beboermødet, hvordan 
ønsket om en fornyet stillingtagen til TV3+ kan imødekommes på en måde, som er i overensstemmelse 
med reglerne for beboermødebeslutninger om valg af TV-kanaler Gf. hans bemærkninger til NM 7.B). 

c. Sager til orientering: 
10) Orientering fra driften: 

Ud fra orienteringspapiret 'nyt fra Driften' uddelt til mødet: 
To håndværkere, som arbejdede i krybekældrene, er blevet udsat for et groft tilfælde af chikane og 
hærværk mod deres bil. Muligvis fra en beboer, som er meget sur over bilkørsel på stierne. 
3 D-husbeboere fra øster 5 har henvendt sig med forskellige ønsker vedrørende deres stræde: Maling 
af døre og vinduer, tilladelse til opsætning af ekstra lamper, og lås på det fælles skralderum da det 
benyttes af andre end beboerne i strædets D-huse. 
Trådhegn ved Kærmosevej ud for Øster. Der opsættes et trådhegn magen til det eksisterende på 
strækningen. 
Huslejereduktion for beboer som selv udfører vedligeholdelse og renholdelse. Ole orienterede om 
emnet, der er en følge af de seneste ændringer i Lejeloven. Bestyrelsen ønsker at V A skal være på 
forkant med at gøre brug af mulighederne, og emnet kommer derfor op på V As kommende GF. 
Emnet tages op igen på det næste nævnsmøde. 

D. Huskeliste for uafsluttede sager: 
De nye køkkenbordpladers kvalitet 
C2/C4 ombygning 
Varmefolie på kuldebroer 
Forhøjelse af depositum ved indflytning 

- Vedligeholdelsespligt for hus med bagside i nabostræde 
Forbudsskilte mod knallertkørsel 
Hegn ved Kærmosevej 
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Nævnsmøde nr. 7.B er indkaldt ekstra på NM 7 pga. ophobningen af sager og det lange tidsrum 
indtil NM 8 den 15. maj. 

A. Formalia: 

1) Til stede og afbud: 
2) Næste nævnsmøder: 

a) Mødeforbereder til næste møder: 
b) Forberedelse af temaemne på NM 9, 13/5: 
Nævnsmøde nr.9 skal have temaemnet varme- og indeklimaprobleme. Hvem forbereder et oplæg og evt. 

materiale? 
c) Tilmelding til møder: 
Drejer sig især om tilmelding til møder i VA. 
- VAs GF, 16/5: 

3) Godkendelse af referat NM 7, den 5/4 2000. 
Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 

4) Siden sidst: Orientering om og spørgsmål til igangværende sager: 
Se evt. huskelisten sidst i referat fra NM 7. 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Opsamling fra markvandringen og de tre kvartersmøder: (Udsat fra NM 7) 
a) Sammenfatning af indtrykket fra markvandringen (se Oles tur-guide uddelt ved start) 
b) Stemningsrapport fra kvartersmøder. 
På kvartersmøderne har der bl.a. været en positiv indstilling til en fælles oprydningsdag. Derfor: 
c) Forslag om afholdelse af oprydningsdag på Galgebakken 
Herunder dato, annoncering i GB-Posten 250 (deadline 26/4), nedsættelse af et udvalg til planlægning 

sammen med genbrugsgården og beboerhuset (kaffe/kage?), evt. konkurrence om det flotteste stræde. 

7) Principvedtagelse om ansøgning om midler fra den Grønne Jobpulje: 
(Udsat fra NM 7, se bilag herfra) 

På sidste møde i agendagruppen blev ansøgningen (bilag til NM 7) diskuteret og principvedtaget, og 
sendes hermed videre til ligeledes principiel vedtagelse i nævnet og Driften v. Ole. Baggrunden er en 
henvendelse fra Miljøstyrelsen oktober 1999 til boligselskaber, hvor de opfordres til at søge på 
ordningen. Henvendelsen blev drøftet på NM 18 den 17 Il 1 99. 

8) (Aller) sidste forberedelse af regnskabsbeboermødet (se kommenteret BM-dagsorden til NM 7) 
Bl.a.: 
- Det indkomne forslag til BM om TV3+ (se bilag 8, og forslaget, optrykt i det husstandsomdelte 

BM-materiale). Af referatet fra beboermødet i marts 99 fremgår bl.a., at der var lavet flere pakker 
med TV3+ til afstemningen, at der var diskussion om og kendskab til TV3+ og 
sportsproblemstillingen inden afstemningen, og at BM vedtog en pakke uden TV3+ med et lille 
flertal. Hvis det indkomne forslag om TV3+ vedtages på det kommende beboermøde, skal der 
(formodentlig?) indkaldes til ekstraordinært beboermøde for endelig beslutning inden sommerferien 
-Er beslutningsproceduren afklaret til fremlæggelse på kommende BM? De økonomiske ca.
konsekvenser af forslaget fremgår af Oles opdaterede regneark med pakkepriserne fra sidste 
afstemning (størrelsesordenen JO kr.lmdlhusstand) (se PL 7.B-N). 
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A. Formalia: 

1) Til stede og afbud: 
2) Næste nævnsmøder: 

a) Mødeforbereder til næste møder: 
b) Bemærkninger til temaemne på NM 9,jJ/5 ?: 
Nævnsmøde nr.9 skal have temaemnet varme- og indeklimaprobleme. Jens og Ole forbereder oplæg. 
c) Tilmelding tjl møder ?: 

3) Godkendelse af referat NM 7.B, den 17/4 2000. 
Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 

4) Siden sidst: Orientering om og spørgsmål til igangværende sager: 
Se evt. huskelisten sidst i referat fra NM 7.B. 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Velkomst og præsentation af nye og mindre nye nævnsmedlemmer. 
Herunder introduktion til det praktislæ (postkasse, nøgler, uddeling af mødemateriale, postmappe .. .). 

7) Konstituering af det nyvalgte nævn. 
a) Valg af formand og kasserer. 
Mht. formandsvalget, så har Biba opdaget, at i følge VAs vedtægter (§ 16, stk. 5, side 12 - for at være 
helt nøjagtig) skal beboermødet beslutte, om formanden skal vælges på beboermødet eller på et 
nævnsmøde. 
b) Gennemgang af udvalgene og tilmelding af nævnsmedlemmer til disse: 
Listen over medlemmer i udvalgene og deres kommissorier (hvis de har et) findes i det uddelte 
materiale til regnskabsbeboermødet. 
c) Gennemgang og vedtagelse af nævnets forretningsorden (se bilag 7.C ): 
Den vedlagte forretningsorden fra 21/6 99 er (vist nok) den sidst reviderede. I jht. praksis kan følgende 
punkter trænge til en opdatering: 1. Mødernes afholdelse (sker nu hver 14. dag skiftevis mandag og 
onsdag). 5. Dagsorden ( er nu opdelt i sager til beslutning og sager til orientering, samt forsynet med 
lc<Jmmentarer). 9. Nævnet tegnes af(vi har siden valgt en formand bl.a. til presserende sager). 11. 
Økonomi. Beskrivelsen mht. økonomiudvalget passer ikke helt med det senere vedtagne kommissorium 
for økonomiudvalget (jf udvalgslisten). 

Pause kl 21°0 

8) Den fælles oprydningsdag 28.maj: 
Orientering fra udvalget og ideer til, og fastlæggelse afhv;/fr.!! ppgaver der skal løses. 

'f' 

9) Efterbehandling af regnskabsbeb_oermødet den 25/4: Se materialet uddelt til beboermødet. Bl.a.: 
Udlånspriser for beboerudlånet: Her er der nok begået en formel fejl, idet prisændringerne for 
udlån af huset skulle være godkendt på et beboermøde. 
Årsregnskab 1999: Her var det eneste diskussionsemne spørgsmålet om anvendelsen af 
budgetoverskuddet, og især om (regnskabs)beboermødet skulle/kunne tage stilling til anvendelsen af 
overskuddet. 
Orientering om kommunens beslutning vedr. par~Frjng af campingvogne og trailere: Skal der 
tages kontakt med Kommunen for at ja gennemført peboermødets tidligere beslutning? Eller skal 
Kommunens beslutning blot tages til efterretning, så der til det kommende budgetbeboermøde 
fremstilles et forslag om midler til indhegning og beplantning, og/eller et forslag om at opgive 
tilladelse til parkering af campingvogne og trailere pga. omkostningerne som følge af kommunens 
krav? 
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Indkomne forslag: Der skal udarbejdes et forslag til budgetbeboermødet om ja eller nej til TV 3 + i 
stedet for Norge 2 ( var det vist), inkl. de økonomiske konsekvenser heraf 
Var forslaget om højtryksspuling for sent indkommet (jf Nielses kommentarer). 
Nævnsvalg: Lå nævnsvalget for sent på aftenen/dagsordenen jf Nielses kommentarer. Mht. valg af 
ikke-tilstedeværende personer, er det korrekt/rimeligt, at der skal ligge et skriftligt tilsagn, for at de 
kan opstilles? 

10) GBPs Hjemmeside ( se Nielses kommentarer). 
Galgebakke Posten har det sidste års tid haft en hjemmeside. Denne koster 1500 kr. Da det ikke er 
vedtaget på beboermødet at bruge penge hertil beder kassereren, Niels Kel/er nævnet om at tage hertil. 

11) Bevilling af budgetkursus for kassereren, pris 2.725 kr. ( d.o.bilag) 

C Sager til orientering: 

12) Orientering fra Driften: 
Punkter fra orienteringspapiret nyt fra Driften til NM 8 (uddeles til mødet): 

13) Orientering om V As bestyrelsesmøde 28/4 (se bilag 13) 
Ifølge mødereferatet har bestyrelsen her besluttet, at de ikke ønsker, at lejerne i supplementboliger og D
huse opnår ret til at søge på 'rigtige ' boliger på lige fod med lejere i disse. (Altså at 'supplements/ejere ' 
kommer før boligsøgende uden bolig i VAJ. VAs administration vil kontakte nævnene i Hyldespjældet og 
Galgebakke desangående. 

14) Orientering fra agendagruppen: 
a) Ansøgningen til den Grønne fond: 
Ansøgningen er sendt af sted. 
b) Orientering om miljøudstilling (se bilag 14 D): 
Det drejer sig om en stort anlagt udstilling 'Det grønne spor' den 8-11. juni i Øksnehallen. 

15) Indlæg til Galgebakkeposten 251 (juni), deadline onsdag den 17. maj: 

12. maj 2000 

~sen 

Sten Hansen (nævnssekretær) 
Jytte Jørgensen (mødeforbereder) 

Bilag til NM 8: 
Postliste til NM 8 
3: Foreløbigt referat fra NM 7.B, 17/4, tidligere uddelt i postkasserne 
7.B: Liste over udvalg i husstandsomdelt materiale til regnskabsbeboennødet 
7. C: Forretningsorden for beboernævnet 
9: Husstandsomdelte materiale til regnskabsbeboennødet 
10 og 11: Nielses kommentarer til nævnsmødet 
13: Uddrag af referatet fra V As bestyrelsesmøde 25/4 
14.C: Information om miljøuudstilling 
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Referat fra nævnsmøde nr. 8, den 15. maj 2000 

A. Formalia: 

1) Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth 
Rosenberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ebbe Sonne, Sten Hansen (sekr. og ref.). 
Atbud fra: Knud Hansen, Niels Keller, Ole Binderup (afdelingsleder). 

2) Næste nævnsmøder: 
a) Mødeforbereder til NM 9, den 31/5: Jens. 
b) Ny mødedag for NM 10: Dette er det sidste nævnsmøde inden sommerferien og er oprindeligt 

planlagt til den 14.juni. Men da der på denne dato også afholdes foreningsmøde i VA, ændres 
mødedatoen for NM 10 til onsdag den 21. iuni! 

c) Sammenkomst med Galgebakkens ansatte: Nævnet inviterer Galgebakkens ansatte til en 
sammenkomst mandag den 19. iuni kl.16°0 ined efterfølgende spisning. 

d) Kommende møder: 
- Tilmelding til VA foreningsmøde 14. juni: Biba og Jens har tihneldt sig mødet. 
- Reception i Askerød, 2/6 kl. 12°0 i anledning af 25 års jubilæum: Biba og Jytte deltager. 

3) Godkendelse af referat fra NM 7.B, 17 /4: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst (spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 

- C2-C4 ombygningerne: Biba oplyste, at emnet alligevel ikke kommer på V As GF. 
- Jytte har aftalt et interview/samtale med Anita om bl.a. reglerne for opsparing til vedligeholdelse. 
- De to ledige stillinger er blevet besat med Pernille Stryhn i kontorstillingen, og Bo Bødtker i 

udestillingen. 
- Ansøgningen til Den Grønne Jobpulje er sendt af sted. 
- Sten oplyste, at han ville prøve at nå at få referatet fra beboermødet den 25. april færdigt, så det kan 

uddeles sammen med Galgebakkeposten sidst i maj. 
- Sagen med vedligeholdelsespligt for hus med bag-facade i nabostrædet må anses for afsluttet, og 

slettes af listen. Spørgsmålet om beløb til rådighed for istandsættelse af nævnslokalet ,er blevet glemt, 
og skal på listen igen. 

5) Godkendelse af dagsorden: Hegn mellem C2/C4 haver sættes på under punktet om Driften. 

B. Sager til beslutning: 

6) Velkomst og præsentation: Ebbe Sonne præsenterede sig og blev budt velkommen. Ebbe aftaler et 
tidspunkt med nævnssekretæren for en nærmere introduktion til det praktiske. 

7) Konstituering af det nyvalgte nævn: 
a) Valg af formand og kasserer: Biba og Niels fortsætter som hhv. formand og kasserer. 

Mht. formandsposten: Nævnet besluttede sidste efterår, at der var behov for få en formand, og valgte 
efterfølgende Biba til posten. For nyligt er Biba imidlertid blevet opmærksom på, at det i følge V As 
vedtægter skal besluttes på et beboermøde, om formanden skal vælges af nævnet eller af 
beboermødet. Nævnet bringer sagen i orden ved at fremlægge den for det først kommende 
beboermøde. 

b) Gennemgang af udvalgene og tilmelding af nævnsmedlemmer til disse: 
Agendagruppen: Jens går ud af gruppen. Biba og Birthe fortsætter. Sten fortsætter (som beboer). 
Antenne- og netudvalget: Knud fortsætter i udvalget. 
Boligforbedringsudvalget: Biba og Jens fortsætter i udvalget. 
Lysudvalget: Lisbeth træder ud af udvalget. Jytte går ind i udvalget. 
Farveudvalget (glemt i oversigten!): Lisbeth og Biba fortsætter i udvalget. 
Beboerhusets forretningsudvalg: Knud genvalgt til forretningsudvalget på beboermødet 24/4. 
Galgebakkeposten: Jytte og Ebbe er medlemmer af bladgruppen. 
Genbrugsgruppen: Annette og Jens er med i gruppen. 
Husreglement- og synsudvalget: Biba og Birthe er med i udvalgene. 
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Legepladsudvalget: Biba og Lone er med i udvalget. 
Økonomiudvalget: Jens og Mumme er med i udvalget. Niels indtræder i udvalget. 
V A-udvalg: Jens medlem af foreningssekretariatet. Jytte medlem af Vi i V As redaktions-udvalg. 
Ebbe går ind i integrationsudvalget. Sten er med i V As grønne udvalg. Biba er med i boligpolitisk 
udvalg. 
Albertslund Kommunens brugergruppe: Sten er trådt tilbage som brugergruppe repræsentant. 
Birthe valgt som suppleant til brugergruppen. 

c) Gennemgang og revision af nævnets forretningsorden: Forretningsordenen blev ændret på 
følgende punkter: 
ad 1: Møderne afholdes ca. hver anden uge. De slutter senest kl. 2i3°. 
ad 2: Dagsorden lægges til nævnsmedlemmerne senest fredag inden nævnsmødet. 
ad 3: Dagsordenen opdeles i A: formalia. B: punkter til beslutning. C: Punkter til orientering. 
Mødeforberederne tilføjer uddybende kommentarer til dagsordenens punkter, hvor det skønnes 
hensigtsmæssigt. 
ad 4: Nævnet vælger blandt medlemmerne en formand og en kasserer. Formanden funger som 
kontaktperson udadtil og kan sammen med afdelingslederen træffe afgørelser i akutte påtrængende 
sager, med pligt til efterfølgende at informere nævnet om afgørelserne. (Jf. kommissoriet for nævnets 
formand vedtaget på nævnsmødet den 6. oktober 1999). 
ad 5: Økonomi: Afsnit 1 og afsnit 3 udgår. 
ad 6: Vedr. udtræden af nævnet tilføjes: Hvis der ikke er suppleanter, som kan indtræde til erstatning 
forudtrådte nævnsmedlemmer, skal nævnet til førstkommende beboermøde sætte punktet 
"suppleringsvalg" på dagsordenen. 

8) Den fælles oprydningsdag 28/5: Forberedelsesudvalget (Annette, Jytte og Birthe) orienterede om 
planerne: Det bliver arrangeret så genbrugspladsen holdes åben, og via udlånet stilles der ekstra 
trækvogne til rådighed på pladsen. Der deltager ansatte i arrangementet, men det er endnu uafklaret 
hvem og hvor mange. Gruppen laver plakater til opsætning en uges tid før dagen. Gruppen vil bruge 
dagen til at (re )etablere sansehaverne i betonringene på torvet, og påtager sig også den efterfølgende 
vedligeholdelse. Ebbe går med i arbejdet med sansehaverne. 

Perspektivet for en årlig oprydningsdag blev diskuteret: Hvorvidt kan og skal initiativerne række ud 
over stræderne? Kan spontane initiativer give problemer i forltold til vedligeholdelsen og planlægningen 
for de store fællesområder og centrale legepladser, som varetages af bl.a. driften, grønt udvalg og 
legepladsudvalget. 

Biba orienterede om ideen fra agendagruppen om til næste år at afholde en strædekonkurrence med et 
'dommerpanel' udefra. Som en slags forløber for dette kontakter Biba John Norrie fra agendacentret, for 
at høre om han har mulighed for at gennemgå og kommentere galgebakkens udeområder i stræderne og 
strædernes nærområder. 

9) Efterbehandling af regnskabsbeboermødet den 25/4: 
- Udlånspriser: Åge Nissens havde ret i, at udlånspriseme for beboerhuset skal godkendes på et 

beboermøde. Husets FU har allerede ændret priserne tilbage. 
- Kommunalbestyrelsens beslutning om parkering af campingvogne og trailere: Udvalget bestående 

af Biba og Birthe kommer med et oplæg til nævnet. 
- Ændring af TV-kanaler: På beboermødet var der stemning for, at nævnet skal arbejde videre med 

forslaget om at få TV3+ ind, og at Norge2 skal gå ud i stedet. Nævnet beder Ole om at udregne prisen 
for en sådan pakke, så sagen kan fremlægges til afgørelse på det kommende budgetbeboermøde. 

10) Galgebakke Postens hjemmeside: Galgebakkeposten oprettede sidste år en hjemmeside. Nu er 
regningen for hjemmesiden kommet. Den koster 1.500 kr.lår. Kassereren har betalt regningen, men beder 
nævnet tage stilling til udgiften, da udgiften ikke er budgetvedtaget. 

Nævnets indstilling er, at udgiften til hjemmesiden både principielt og for en ordens skyld skal 
indarbejdes i det kommende budget 2001. 
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c. Sager til orientering: 

11) Orientering fra driften: 
(Da Ole havde meldt afbud pga. sygdom var der ikke noget orienteringspapir med 'nyt fra Driften' til 
mødet) 
Hegn mellem C2/C4 haver: Ole havde orienteret om emnet på sidste nævnsmøde, hvor problemet 
kortfattet blev drøftet. Konklusionen er: Som udgangspunkt bliver C4 hegn først rykket tilbage til den 
korrekte placering når C4-boligen fraflyttes. Men hvis beboeren i C2 huset ønsker ændringen foretaget, 
skal det gøres, dog på et passende tidspunkt af året af hensyn til beplantningen. 

12) Orientering om V A bestyrelsens indstilling til ændring af supplementsboligernes status: I følge 
bestyrelsesreferatet 28/4 er bestyrelsens indstilling, at de V A-udlejede supplementsrum og D-husene 
ikke bør ændre status, så beboerne opnår oprykningsret, dvs. kan søge på andre boliger på lige fod med 
boende i afdelingen. Endvidere vil V As administration kontakte nævnet for at forhandle sagen. 

Problemstillingen blev kortfattet drøftet. Konklusionen var, at nævnet ønsker større indsigt i 
problemstillingen, inden sagen forhandles med V A. Nævnssekretæren skriver til V A og beder om at få 
bilagsmaterialet til sagen tilsendt. 

D. Huskeliste for uafsluttede sager: 

De nye køkkenbordpladers kvalitet 
C2/C4 ombygning 
Varmefolie på kuldebroer 
Forhøjelse af depositum ved indflytning 

- Beløb til rådighed for istandsættelse af nævnslokaleme 
Forbudsskilte mod knallertkørsel 

- Hegn ved Kærmosevej 
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ct-D1 
A. Formalia: 

MODTA.GETZ0/o.2crzrz; 5t/ 

1) Til stede og afbud: 
2) Næste nævnsmøde: 

a) Mødeforbereder til NM 10, onsdag 21/6: 
b) Forberedelse af sommer-kom-sammen med GBs ansatte, mandag 19/6 
c) Yderligere tilmeldinger til VA foreningsmødet 14/6?: 

3) Godkendelse af referat NM 8, den 15/5 2000. 
Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 

4) Siden sidst: Orientering om og spørgsmål til igangværende sager: 
Orientering om meddelelse fra den grønne jobpulje (Ansøgningen forventes behandlet 15/6, 
forudsat at oplysningerne er tilstrækkelige) (PL 9-Y). 
Svar fra V A på henvendelse om indskuddets størrelse? (PL .. ?) 
Svar fra VA på henvendelse om bilagsmateriale vedr. supplementsrum og tidspunkt for møde? 
(PL 9-K) 

Se evt. også huskelisten sidst i referat fra NM 8. 
5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Nævnet i sommerferieperioden: 
Punktet drejer sig om orientering om sommerferieplaner og 'vagtordning' for gennemsyn af post og evt. 
åbningstider for nævnskontoret. 

7) Præsentation af GB på hjemmesiden v. Birthe (se bilag 7): 
Birthe vil gerne høre om de vedlagte papirer (som stammer fra velkomstudvalget) kan bruges som 
grundlagfor en præsentation af Galgebakken på Internettet? 

8) Indkøb af statistiske nøgletal for GB via Danmarks Statistik. (bilag 8 og evt. yderligere i PL 9-0) 
Danmarks Statistik tilbyder (mod betaling ca. 2000 kr.).at levere en række statiske nøgletal for 
boligområdets beboersammensætning sammenlignet med kommunens gennemsnit. Det foreslås at 
indkøbe tal-materialet eftersom prisen er overkommelig, og fordi oplysningerne kan bruges til at sige 
noget om, hvem Galgebakken er, og til overvejelser om udviklingen i beboersammensætningen mht. 
aldersfordelingen, husstandenes størrelse, antal børn osv. 

9) V As samarbejde med Galgebakkens Drift. 

Pause kl 20"5
-
58 

10) TEMA-EMNE: 
Varme- og indeklimaproblemer: 
Det er tidligere besluttet, at når tag- og varmerenoveringen er overstået, skal der gøres status over 
indeklimaproblemerne. Til brug for diskussionen har Jens har fondet indeklimaudvalgets statusrapport 
fra august 1996 frem, og har lavet en oversigt over forløbet (omdelt i postkasserne). Endvidere kommer 
Ole med en status over de sidste års indeklimasager. 

Konsulent-rapporterne fra undersøgelserne i 1996 står fremme på nævnskontoret (blå og rød mappe 
ved opslagstavlen), sammen med nogle kopier af spørgeskemaet. I postmappen (PL 9-Ø og 9-A) findes 
noget aktuelt baggrundsmateriale om skimmelsvampe fra Statens Byggeforsknings Institut og DTL · 

Jens konkluderer, at vi her og nu ikke har tilstrækkeligt materiale for at kunne lave en 
fyldestgørende status og foreslår der/ or, at spørgeskemaundersøgelsen fra 1996 gentages (med 
tilføjelse af nogle spørgsmål om støjgener). 
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Referat fra nævnsmøde nr. 9, 31. maj 2000. 

Særligt punkt: 

Trinette-køleskabenes strømforbrug: En beboer, Knud Mørk Hansen ønskede at fremlægge problemet for 
nævnet. Sagen blev taget op som det første emne på mødet: 

Knud fik på et et tidspunkt udskiftet sit trinette-køleskab, fordi det var gået i stykker. 
Erstatningskøleskabet var af en ældre type, og resulterede i en stigning på elregningen på ca. 700 kr.lår. 
Dette inspirerede ham til at måle strømforbruget på trinette-køleskabene, både den gamle type og den nyere 
type, og til at samlingne med elforbrug/anskaffelsespriser for moderne køleskabe, som kan købes i 
butikkerne. Knud fremlagde et papir på mødet med sammenligningerne. Konklussionen var, at den ældste 
trinette-køleskabsmodel bruger ca. 4 gange så meget el som et et moderne køleskab, og at den nyere trinete
køleskabs-model bruger ca. dobbet så meget el som et moderne køleskab. Hvis en beboer i stedet for at 
betale udgifterne til et gammel trinette-køleskab anskaffer sig et moderne køleskab, vil udgiften være tjent 
hjem efter ca. tre år. På den baggrund anbefade Knud, at trinette-køleskabene, i særdeleshed de ældste, så 
hurtigt som muligt udskiftes med moderne elbesparende køleskabe. 

Ole Binderup havde i forvejen undersøgt sagen og kunne i orenteringspapiret; nyt fra Galgebakkens drift, 
bekræfte forskellen i elforbruget på ca. 700 kr.lår mellem de to typer trinettekøleskabe. Ole foreslog, at der 
fremover kun installeres gamle trinettemodeller (så længe de haves), hos beboere som ønsker et lydløst 
køleskab (lydløshed var og er fordelen ved de gamle modeller, fordi de arbejder uden kompresser). 

Mht. en samlet udskiftning af alle de gamle ( og evt også de nyere trinetter), så er der på budgettet kun 
afsat midler til en løbende udskiftning. Dvs. at en evt. totaludskiftning skal indarbejdes i et kommende 
budget. Det er i øvrigt således, at udgifterne til anskaffelse af nye elbesparende trinettekøleskabe skal 
financieres af huslejen hos alle, mens el-besparelserne kun tilfalder de enkelte beboere, som får skiftet. 
Elbesparelsen viser sig altså ikke på afdelingens budget som en besparelse, der efter et antal år modsvarer 
investeringen. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller,, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette 
Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.), Ole Binderup (afdelingsleder) 
Afbud fra: Claus 'Mumme' Mortensen, Lisbeth Rosenberg. 

2) Næste nævnsmøder: 
a) Mødeforbereder til NM 10, den 21/6: Biba. Biba overtager også træffetiden på nævnskontoret 

onsdag den 14/6, hvor Sten er forhindret. 
b) Forberedelse af sommer-kom-sammen med nævn og ansatte 19/6, 16°0 

: Berit, Sten og Jytte 
forbereder. 

3) Godkendelse af referat fra NM 8, 15/5: Godkendt med ændringer. 

4) Siden sidst (spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 
- Svar på ansøgningen til Den Grønne Jobpulje kan forventes i dagene efter 15/6. 
- Sten oplyste, at beboermødereferatet - trods letsindige løfter - alligevel ikke var blevet færdigt til 

udsendelse sammen med Galgebakkepostens majudgave. 
- Svar fra V A på henvendelser vedr. indskuddets størrelse og supplementsboligemes status: Biba 

henvender sig til V A. 
- Hegn ved Kærmosevej er opsat, og punktet udgår af huskelisten. 
- Gaver: Rådighedsbeløbet på budgettet som blandt meget andet skal bruges til gaver i forbindelse med 

jubilæer (eks. Askerød) rækker ikke. Birthe og Niels ((??)) kigger på sagen og laver et forslag til 
retningslinier og et overslag over et bud på en passende beløbsramme. 
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5) Godkendelse af dagsorden: Beboerhenvendelse om trinette-køleskabenes strømforbrug blev sat på som 
særligt punkt. Det planlagte temaemne: Varme- og indeklimaproblemer blev udskudt til NM 10, den 
21/6. 

B. Sager til beslutning: 

6) Nævnet i sommerferieperioden: 
Sidste nævnsmøde inden sommerferien bliver onsdag den 21. juni. 
Første nævnsmøde efter sommerferien bliver onsdag den 9. august. 
Nævnskontoret holdes lukket i juli, dvs. ingen træffetid om onsdagen, og ingen udbetaling af 
strædepenge mv. den 1. onsdag i julimåned. Sidste træffetid på nævnskontoret inden sommerferien er 
onsdag den 28. juni ved Birthe. 
Den indkomne post gennemses jævnligt dvs. mindst en gang om ugen. Jytte kan komme regelmæssigt 
forbi på mandagene og gennemse post. Biba er hjemme det meste af sommerferien, og vil sørge for at 
andre nævnsmedlemmer er hjemme på GB, når hun er af sted. 
Nævnssekretæren holder sommerferie/afspadsering i ugerne 26-30. 
En ferieoversigt for nævnsmedlemmerne udarbejdes. 

7) Præsentation af GB på Internettet?: Birthe fremlagde et papir med en præsentation af Galgebakken, 
som velkomstudvalget tidligere har udarbejdet til brug for introduktion af nye beboere. Der var stemning 
for, at bearbejde oplægget til en hjemmeside-præsentation af GB. Biba og Birthe kigger på det. 

8) Indkøb af statistiske nøgletal for GB fra Danmarks Statistik: Der var ikke stemning for at sige ja til 
tilbudet, bl.a. fordi V A i forvejen leverer en række af tallene med de årlige sammenligninger mellem 
afdelingerne. Sten undersøger dog nærmere, hvilke tal vi får via V A, og hvilke som vi kun kan få direkte 
fra Danmarks Statistik. 

9) V As samarbejde med Galgebakkens Drift: 
Emnet blev drøftet. Der var enighed om, at V As samarbejde ikke fungerer tilfredsstillende. Det blev 

besluttet at indkalde repræsentanter for V As bestyrelse og centrale administration til et møde på 
Galgebakken hurtigst muligt. Biba og Jens får arrangeret et møde. 

10) Tema-emne om varme- og indeklimaproblemer: På grund af manglende tid, blevtemaemnet udskudt 
til næste nævnsmøde, onsdag den 21. juni. 

C Sager til orientering: 

11) Orientering fra driften: 
Udfra orienteringspapiret "Nyt fra Galgebakkens Drift" uddelt til mødet, bl.a.: 
- Emner vedr. planlagte vedligeholdelsesarbejder og langtidsbudget drøftet under pkt. 9 
- Trinette-køkkener: Behandlet som første emne på mødet. 
- Varmeregnskabet: Varmeregnskabet er færdigt, og opkrævningerne til beboerne (via. NEVE) er lige 

på trapperne. Regnskabet kommer samlet set til at svare til de forventede besparelser, men der er, bl.a. 
som følge afincitamentstariffen, ret store forskelle på de enkelte varmecentraler/områder. 

12) Foreløbig orientering fra antenne- og netudvalget: Knud fra udvalget kunne give en første og 
foreløbig briefing om responsen på spørgeskemaet: Der blev modtaget 211 besvarelser inden for 
tidsfristen, hvilket er en svarprocent på ca. 28. Det ser ud til, at udvalgets betingelse for at gå videre med 
arbejdet: En positiv respons fra mindst 20% af beboerne - er til stede, dog var lysten til at svare positivt 
'ja' til at betale yderligere dog ikke af tilsvarende størrelse. 
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13) Orientering om oprydningsdagens forløb: 
Nævnets forslag om en oprydnings- og forskønnelsesdag fik megen opbakning på kvartersmøderne. På 
grund af den korte frist til at finde en forårsdato var der ikke tid til planlægning af fællesprojekter. 
Oprydningsdagen blev gennemført med god hjælp fra de ansatte (Hasse, Allan og Stewart), som havde 
fuldt op at gøre fra kl. 10 til 15. Det tolker nævnet sådan, at der må have været god aktivitet ude i 
stræderne. Planlægningsgruppen arbejdede på torvet med plantning af krydderurter i brøndringene og i 
Genbrugsgården. Vi vil gerne gentage arrangementet næste år med en længere tidsfrist og med 
planlægning af et fællesprojekt. 

Dagsordenens resterende orienteringspunkter (14-18) blev ikke (rigtig) nået. Punkternetages op på næste 
nævnsmøde, for så vidt orienteringen via dagsordenen og bilag ikke er tilstrækkelig, og for så vidt emnerne 
stadig er aktuelle. 

D. Huskeliste for uafsluttede sager: 

- De nye køkkenbordpladers kvalitet 
- C2/C4 ombygning 
- Varmefolie på kuldebroer 
- Forhøjelse af depositum ved indflytning 
- Beløb til rådighed for istandsættelse af nævnslokaleme 
- Forbudsskilte mod knallertkørsel 

22~ 

Sten Hansen, nævnssekretær 
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A. Formalia: 

1) Til stede og atbud: 

2) Næste nævnsmøde(r): 
Første nævnsmøde efter sommerferien: onsdag den 9. august. Vedr. sommerferien se vedlagte ferieplan. 
a) Nævnsmøde 11, 9/8 (se bilag 2.a): Huskeliste med emner til NM 11): 

Mødeforbereder til NM 11: Biba vil gerne stå for mødeforberedelsen. 
b) Mødeplanlægning for kommende halvår: 
Der bør i gen laves en mødeplan for nævns møder for det kommende halvår med temaemner indføjet og 
koordineret med budgetbeboermødet (VAs køreplan for budgetmøder?). Endvidere koordineret med: VA 
foreningsmøder: 11/10, 30/01, 25/4, 12/6. VA-GF- 8/5. VA-konference: 29-30/9 og 1/10. Yderligere 
findes der vist nok en kalender over uheldige mødedage (fodbold, royale fødselsdage o.lign.), som der 
kan skeles til. 
Forslag til kandidater til valg af en erfaren langtidsnævnsmødeplanlægger? 

3) Godkendelse af referat NM 9, den 31/5 2000, 
Det foreløbige referatet er tidligere omdelt i postkasserne. 

4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 
Orientering vedr. supplementrummenes status (Biba). 
Færdiggørelse af institutionernes containergårde? 
Brænde på P-plads B og bagstrædet i Sønder 4. 
Opfølgning på gammel sag om unges bålplads på gryderne ved grønningen (røg, støj og brænde). 
Frugttræer til institutionerne. 
Receptionen i Askerød. 
Orientering om glad beboer ved Kærmosevej. 

Se evt. også huskelisten sidst i referat fra NM 9. 

5) Godkendelse af dagsordenen. 
NB: Det foreslås, at tema-emnet varme- og indeklimaproblemer udskydes igen til fordel for evaluering 
af mødet med VA (jf den særlige mødeindkalde/se). Dog skal der under pkt. 7: Forberedelse af 
budgetbeboermødet - tages stilling til, om der skal aftættes et beløb til gentagelse af 
spørgeskemaundersøge/sen og tekniske undersøgelser. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Beslutning om valg af farve'sæt' til D-husene (Oplæg fra Biba, kommer senere): 
- og efter indtrykket fra besigtigelsen inden mødet jf den særlige mødeindkaldelse. 

7) Udarbejdelse af beboermødeforslag til hævelse af depositum: 
VA har oplyst, at nævnet blot skal forelægge et forslag til beboermødet, som derefter sendes videre til 
VA. Men nogen skal gøre det ... , og vil forslaget have konsekvenser, som skal medtages i budget 2000 ? 

8) Første forberedelse af budgetbeboermødet i september: 
a) Den seneste budgetkontrol (se PL 9-B1 og 9-Ci): 
Er der grund til bekymring over evt. merforbrug? 

b) De enkelte nævnsmedlemmers og nævnets ideer og forslag til budget 2001 (se bilag 8.b ): 

9) Campingvognssagen (se oplæg udleveret til NM 9 (PL 10-V) og det vedlagte beboermødereferat vedr. 
punktet. Drejer sig bl.a. om at få prissat et forslag til brug for budgettet og budgetbeboermødet. 
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Referat fra nævnsmøde nr.10, den 21.juni 2000. 

Særligt punkt: 

Møde med V A om samarbejdet med Galgebakkens Drift: 
Mødet blev afholdt kl. 17°0-19°0 inden det ordinære nævnsmøde. 
Til stede fra VA: Per Larsen (formand for bestyrelsen), Vinie Hansen (næstformand for bestyrelsen), Jan 
Weichardt (direktør) og Torben Jørgensen (driftschef). 
Til stede for Galgebakken: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe 
Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen 
(nævnssekretær), Ole Binderup (afdelingsleder). 

A. Formalia: 

1) Til stede: Do. fra Galgebakken. 
2) Næste nævnsmøder: 

a) Mødeforbereder til NM 11, onsdag den 9. august:: Biba. 
b) Planlægning af det kommende halvårs nævnsmøder: Mumme udarbejder et forslag. 

3) Godkendelse af referat fra NM 9, 31/5: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst (spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 

- Supplement-rummenes status: Der er mindre tidspres på en drøftelse af sagen, eftersom Bestyrelsen 
ikke når ikke at behandle emnet på bestyrelsesmødet i august 

- Brænde på P-plads Bog bagstrædet i Sønder 4. Bliver fulgt op. 
- Bålpladser for unge i gryderne på Grønningen: Der bliver sørget for rent tør brænde, så afbrænding af 

trykimprægneret træ, plastikkasser o. lign. undgås. 
- fustitutionernes ønsker til frugttræer er på vej. 
- Hegnet ved Kærmosevej er sat op til beboernes tilfredshed. 
- Kassereren, Niels Keller, oplyste, at han havde opdaget en fejl på ca. 3.000 kr. i det regnskab, som han 

overtog oktober 1999. Siden har Niels sammen med Ole Clausen fra VA prøvet at finde årsagen, som 
sandsynligvis er en fejlkontering tilbage i tiden, men det er ikke lykkedes. 

5) Godkendelse af dagsorden: Beslutning om de budgetrelaterede emner udskudt til NM 11, 9/8. 

B. Sager til beslutning: 

6) Beslutning om valg af farve'sæt' til D-husene: 
fuden mødet besigtigede deltagerne D-husene i Øster. Det blev besluttet at vælge det mørke farve'sæt' til 
maling af D-husene. 

7) Udarbejdelse af forslag til beboermødet om hævelse af depositum fra nyindflyttere: Baggrunden for 
forslaget er, at depositummet som regel ikke rækker til at dække udgifterne til istandsættelse af boligerne 
ved fraflytning. I de tilfælde, hvor det ikke er muligt at tå fraflytterne til at betale, må Galgebakken 
betale udgifterne i fællesskab over huslejen. Depositummet ved indflytning (som ikke tidligere er blevet 
forhøjet) bør forhøjes for at imødegå dette tab ved fraflytninger. Nævnet finder, at et niveau svarende til 
tre måneders husleje, vil være passende. Endvidere vil det være hensigtsmæssigt, hvis depositummet for 
nyindflyttere følger huslejelejeudviklingen. Det overdrages til Økonomiudvalget at udarbejde et forslag 
til det kommende NM 11. 

8) Første forberedelse af budgetbeboermødet i september: 
a) Den seneste budgetkontrol (martskvartal): Ifølge denne er der ikke grund til bekymring, da det 

kontrollen viser et lille overskud. 
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b) Nævnsmedlemmernes og nævnets ideer og forslag til Budget 2001: 
En række ideer og forslag til budget 2001 blev kort nævnt (bl.a. jf. Bibas huskeliste med mulige 
punkter). Men pga. tidspres blev en stillingtagen udskudt til første nævnsmøde efter sommerferien. 
Jens og Biba laver i samarbejde med Ole et løseligt overslag over udgifterne, således at disse kan nå 
at blive indarbejdet i det første udkast til budgetoplæg. 

9) Campingvognssagen: 
Til beboermødet i september udarbejder nævnet to alternative beslutningsforslag: 
1: Et forslag til særlige indhegnede pladser, som lever op til Kommunens betingelser for en tilladelse til 
parkering af campingvogne. 
2: Et forslag om, at der tages fornyet kontakt til Kommunen for at tå ændret parkeringsbetingelserne, så 
beboermødets ønske om fri parkering uden særlige indhegnede pladser kan realiseres. 
Forslag 1 har budgetkonsekvenser og bliver prissat på grundlag af et fornyet oplæg fra Grønt udvalg. 

10) Evt. kompensationer i forbindelse med varmeregnskabet: 
Varmeregnskabet er afsluttet, om end girokortene fra NEVE til beboerne stadig kun er 'lige på 
trapperne'. Regnskabet uviser ret store forskelle imellem de enkelte varmecentralområder. Ole har 
undersøgt om tekniske indkøringsproblemer kan have forårsaget skævheder, og har drøftet sagen med 
V A. Men konklusionen er, dels at der ikke er en entydig sammenhæng mellem områder med mange 
indkøringsproblemer og store varmeregninger, og dels at en evt. kompensation skal kunne dokumenters 
med en sikker årsagssammenhæng, for at myndighederne vil acceptere det. 

11) Trykning og uddeling af husreglement: 
Husreglementet inkl. hus.w:reglementet bliver trykt som en folder, og husstandsomdelt sammen med et 
følgebrev inden de nye husdyrregler træder i kraft 1. juli. 

12) Strædekonkurrence: 
Biba har snakket med John Norie fra Agendacentret, om at lave en besigtigelse af Galgebakkens stræder, 
og efterfølgende kommentere indtrykket og vurdere tilstanden. Prisen for opgaven vil være 4.375 
kr.(svarende til 10 timers arbejde). Nævnet støtte ideen og besluttede at anvende beløbet, idet en sådan 
'grøn tilstandvurdering' vil kunne inspirere og motivere beboerne i stræderne. 

Formålet med vurderingen er endvidere, at fremstille et baggrundsmateriale for en strædekonkurrence 
i år 2001 med et ekstern dommerpanel. Der skal til budgetbeboermøde udarbejdet et forslag om dette til 
budget 2001. 

13) Kunststotbane ved institutionerne: I stedet for den nuværende jordboldbane i buret ud for Bakkens 
Glæde, ønsker Bakkens Hjerte at etablere en boldbane med kunststofbelægning (rødt gummi). 

Nævnet besluttede at give tilladelse til projektet på mødet, da der i forvejen ligger en boldbane på 
stedet, og en belægning vil næppe give gener for de omkringboende. En nabohøring er derfor ikke 
nødvendig. 

14) Evaluering af eftermiddagens møde med VA. 

C Sager til orientering: 

15) Orientering fra driften: 
- Reetablering efter Tele Danmarks ISDN-gravearbejder: Tele Danmark entreret med forskellige 

firmaer til at foretage de enkelte gravearbejder. Kommunikationen har derfor været lidt vanskelig, men 
problemerne er nu løst. 

- Ole har som svar på en beboerhenvendelse om opretning af badeværelsesgulv, orienteret om det 
igangværende forarbejde til et badeværelsesprojekt, som et arkitektfirma er i gang med. Der forventes 
et udspil i august, hvorefter nævnet kan fremlægge et forslag til budgetbeboermødet. 

- Der er lavet et særligt sommer-beredskab for løbske alarmer på kontoret. 
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16) Ansøgningen til Den Grønne Jobpulje: Agendagruppens og nævnets ansøgning er gået igennem. Den 
Grønne Jobpulje har som ansøgt bevilget 350.000 kr. over to år til ansættelse af en miljømedarbejder, 
dog under forudsætning af at der udarbejdes et detaljeret budget mm. for projektet. Endvidere skal der 
udarbejdes et forslag til budgetbeboermødet om GBs egenfinansiering på 50.000 kr. 

17) Orientering fra visionsværkstedet i beboerhuset: Der blev kort orienteret om dagen, men emnet tages 
op igen efter sommerferien, når der ligger nogle mere konkrete forslag fra grupperne. 

18) Orientering fra antenne- og netudvalget: Knud fortalte, at udvalget har fået kontakt til en konsulent 
via V A. I forbindelse med budgettet blev det drøftet, om der skulle fremlægges et forslag til et forprojekt 
på budgetbeboermødet, eller om der i stedet skulle sigtes på en fremlæggelse på et senere ekstraordinært 
beboermøde. 

19) Midsommerbelysningen: En gruppe beboere har henvendt sig til Kommunen med en klage over, at 
lyset bliver slukket omkring Skt. Hans, og har sendt en kopi af henvendelsen til nævnets orientering. 

Nævnet tager henvendelsen til efterretning, men under sig dog over, at sagen ikke i stedet er fremlagt 
på et beboermøde, hvor beslutningen om at slukke for lyset omkring Skt. Hans tidligere er truffet. 

D. Huskeliste for uafsluttede sager: 

De nye køkkenbordpladers kvalitet 
C2/C4 ombygning 
Varmefolie på kuldebroer 
Forhøjelse af depositum ved indflytning 
Beløb til rådighed for istandsættelse af nævnslokaleme 
Forbudsskilte mod knallertkørsel 
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1) Til stede og atbud: 

2) Næste nævnsmøde(r): 
a) Nævnsmøde nr.12: Dato i flg. forslag: Mandag den 21. august. Mødeforbereder .... ? 
b) Mødeplanlægning for kommende halvår (bilag 2b): 
Stillingtagen til vedlagte forslag for halvårsmødeplan, herunder emner for temamøder. 
c) Andre møder: 

Tilmelding til V A konference (invitation tilsendt fra V A): 
Konferencen foregår den 29-30/9 og 1/10 på LO skolen i Helsingør (29/9 kun for ansatte og 1110 
primært for beboervalgte.) Tilmelding skal ske samlet senest torsdag den 10/8, så derfor: 
NBI Alle der vil deltage skal have tilmelding klar senest på nævnsmødet - ved afbud til mødet læg en 
tilmelding på nævnskontoret! 

Reception i Toften (se PL l l-F1): 
Toften inviterer til 50-årsjubilæums reception den 12/8 kl. 13°0-15°0

. Hvem deltager? Gave? 
Kursusdeltagelse i V A og BL 

Kursuskatalogerne fra BL og VA er kommet (tilsendt direkte). Ønsker om kursusdeltagelse? 

3) Godkendelse af referat NM 10, den 23/7 2000. 
Det foreløbige referatet er tidligere (inden sommerferien) omdelt i postkasserne. 

4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 
Huskelisten fra sidst (de manglende punkter findes andet steds på dagsordenen): 

Færdiggørelse af institutionernes containergårde. 
Brænde på P-plads B og bagstrædet i Sønder 4. 
Opfølgning på gammel sag om unges bålplads på gryderne ved grønningen. 
Frugttræer til institutionerne. 
Forbudsskilte mod knallertkørsel 
De nye køkkenbordpladers kvalitet 
Restbeløb til istandsættelse af nævnslokalet (=22.300 kr.) 

Evt. nye korte spørgsmål og oplysninger, som ikke hører under andre dagsordenspunkter?: 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Budget og budgetbeboermødet 
Se næste side , ::> 

7) Emner med relation til V A 
Under punktet er samlet en række sager og 'hængepartier' med VA, som bør afklares snares, og gerne 
inden beboermødet: 
a) Supplementrummenes status 

Møde om emnet er udskudt cifVA. Det efterlyste materiale endnu ikke modtaget. 
b) C2/C4 ombygninger 

Er godkendt i Kommunalbestyrelsen, også vidt vides også i VA, men tilbagemelding mangler. 
c) Omprioritering (se bilag 7.c og uddybende PL l l-N1) 

Der er åbnet nye muligheder for omprioritering cif værdigt trængende boligcifdelingers lån 
(=huslejelette/ser). VA mener at bl.a. Galgebakken bør kunne komme i betragtning, og har indkaldt 
til et møde afholdt 31/7 jf bilag. Tidsfristen for ansøgning er meget stram, idet Kommunen skal have 
sendt ansøgningen til Landsbyggefonden senest 1. november 2000. 

Dagsorden for NM 11, onsdag den 9. august 2000 Side 1 af3 



8) Varmeafregningen. 
a) Beboerklager og-reaktioner (bilag 8.a1 og 8.a2

) 

Indtil nu er ligger der kun kendskab til to klager. Er der kendskab til flere klager/reaktioner, evt. også 
positive reaktioner fra beboere, som har fået penge tilbage? 

b) Klageproceduren, herunder nævnets rolle 
c) Analyse af varmeforbruget: 

Bør der på grundlag af varmeregnskabets detailoplysninger foretages en nærmere analyse for at 
indkredse om der er områder/boligtyper/rum, hvor varmeforbruget er markant større, eller om 
variationerne skyldes forskelle i vaner og bekvemmelighed? 
Fra andre boligområder er der meldt om bakterieproblemer i det varme brugsvand pga. temperaturfald 
ved varmebespare/ser. Kan denne risiko udelukkes for GB? 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) Er punktet kommet for langt ned på dagsordenen?? 
På nogle af de sidste møder er vigtige driftspunkter blevet behandlet tidspunkt, hvor tiden var knap og 
deltagerantallet dalende. 
b) Nyt fra driften 

10) Beboerklager til orientering (bortset fra varmeafregninger!): 
a) Klage fra beboer i Vester over langsommelighed i flyttesag (bilag 10.a. Kun følgebrevet kopieret, se 

evt. PL 11-Ui) 
b) Beboerklage (udleveres til NM, se evt. PL 11-T 1) 

c) Beboerklage (udleveres til NM, se evt. PL 1 l-V1) 

11) Grøn jobpulje (bilag 11) 
Der skal udarbejdes og indsendes en detaljeret projektbeskrivelse og -budget. Biba har meddelt den grønne 
jobpulje, at dette gøres efter budgetbeboermødets forventede godkendelse af GBs egenfinansiering på 
2x50. 000 kr. Oplæg skal udarbejdes til beboermødets beslutning. 

12) Husreglementet 
Husreglementet er trykt og uddelt. Arbejdet med nedsættelse af en husdyrgruppe stadig i gang. 

13) Referat fra møde i Grønt udvalg 3/7 (bilag 13) 
14) Intetiletforbindelse på nævnskontoret 

!forbindelse med sidste servicebesøg blev der lavet en internetforbindelse til IS (en andenforbinde/se/ 
udbyder end bladgruppens) for at kunne modtage opdaterede antivirusprogrammer. Udgiften til IS
forbindelsen bliver formodentlig kun nogle få 100 kr.lår, da den forventes at blive brugt meget lidt. 

15) Rapporten om Miljøplaner i VAs afdelinger er udkommet (se PL 11-X). 
Interesse for ekstra eksemplarer? 

16) GBP 
a) Gennemgang af nr. 252 
b) Indlæg til nr. 253 ( deadline 23/8) 

4. august 2000 
Med venlig hilsen 

Biba Schwoon, mødeforbereder. Sten Hansen, nævnssekretær 

:;;fl,1__ 
Bilag til NM 11: 
Foreløbigt referat fra NM 10, 23/7 (tidligere omdelt i postkasserne) 
Postliste til NM 11 
2.b: Forslag til halvårsmødeplan for nævnet (PL 11-21) 

6.c: Tilbud fra 'Delta' om målinger af lavfrekvent støj (PL 1 l -Q1) 

8.a1 og 8.a2: To beboerklager vedr. varmeafregningen (PL 11-Gi og ll-K1) 
10.a: Følgebrev fra beboer til nævnet vedr. klage over flyttesag (PL 1 l-U1) 

11: Brev fra Biba til Grøn Jobpulje (PL 11-Æ) 
13: Referat fra møde i Grønt udvalg (PI 11-J 1) 

Dagsorden for NM 11, onsdag den 9. august 2000 Side 3 af3 



Referatfra nævnsmøde nr.11, den 9. august 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth 
Rosenberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. Og ref ), Ole Binderup(afdelingsleder) 
Atbud fra: Jytte Jørgensen, Niels Keller 

2) Næste nævnsmøder: 
a) Nævnsmøde nr. 12: Oprindelig planlagt til mandag den 21. august, men fremskydes til torsdag 

den 17. august. Eneste emne vil være behandling af 1. budgetudkast fra V A. 
b) Mødeplanlægning for det kommende halvår: Mummes forslag blev vedtaget efter nogle 

justeringer aht. Budgetbeboermødet, som blev fastlagt til tirsdag den 19. september. 
Emnerne for temamøderne i efteråret besluttes senere. 

c) Tilmelding til VA-konferencen 30/9-1/10 på LO-skolen i Helsingør: Jens, Lise, Annette og Biba 
har tilmeldt sig. Sten sender tilmeldingerne torsdag. 

d) Reception i Toften 17/8: Biba deltager. 
e) Kursusdeltagelse: Kursusprogrammerne fra V A og BL er kommet. Tilmeldinger udsættes. 

3) Godkendelse af referat fra NM 10, 23/6: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst: Punktet udskudt 
5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt, dog med den ændring, at budgetpunktet må blive en foreløbig 

første behandling, da 1. budgetudkast ikke foreligger. 

B. Sager til beslutning: 

6) Budget og budgetbeboermødet: 
a) Dato budgetbeboermødet og koordinering af tidsforløbet: Dato for Budgetbeboennødet fastlagt 

til tirsdag den 19. september. Jf vedtægterne skal mødeindkaldelse og foreløbig dagsorden 
husstandsomdeles senest tirsdag den 22. august, frist for indlevering af forslag er tirsdag den 5. 
september og materialet til mødet skal være uddelt senest tirsdag den 12. september. 

b) Orientering om budgettets stade: 1. budgetudkast fra V A er forsinket, så nævnsmødets 
budgetdiskussioner og -beslutninger må ske med forbehold for dette. 

c) Diskussion af forskellige udgiftsposter: 
Store ønskværdige men økonomisk urealistiske forbedringer: Igennem flere år har der blandt 
beboerne været udtrykt ønsker om at få lavet større moderniserings-/forbedringsarbejder (feks./især 
nye køkkener og nye badeværelser), således at standarden kom op på et niveau, som bedre svarede 
til det høje huslejeniveau. Men samtidig har den økonomiske situation været sådan, at der aht. 
huslejeniveauet ikke var plads til sådanne ønskeværdige og rimelige, men ikke tvingende 
nødvendige projekter. Denne afvejning har ligget til grund for de tidligere vedtagne budgetter, 
hvilket formodentlig også vil være nødvendigt i budgetårene fremover, og vi må derfor nøjes med 
vedligeholdelse, reparation og udskiftning af defekte dele i f.eks. køkkener og badeværelse. (Mht. 
badeværelser se dog nedenfor.) 
Udgifter til campingvognsparkering: Som tidligere besluttet skal der udarbejdes to alternative 
forslag til beslutning på beboermødet. 1. Forslag om indretning af indhegnede pladser som svarer til 
kommunens vilkår for en tilladelse. 2 Forslag om at forhandlingerne med kommunen genoptages for 
at få en parkeringsordning, som ikke indebærer at der skal være særligt indhegne P-pladser. Biba 
havde udarbejdet et oplæg til mødet, hvori forslag 1 indebærer at små påhængsvogne fritages for 
parkering på indhegnede pladser. Der var tilslutning til oplægget, som færdiggøres til beboermødet. 
På budgettet afsættes 120.000 kr. til realisering af forslag 1, forudsat at dette forinden får 
beboermødets tilslutning. 
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Gentagelse af indeklimaundersøgelse: I foråret 2001 skal spørgeskemaundersøgelsen om 
indeklimaet gentages for på denne måde at få et overblik over boligernes tilstand og 
indeklimaproblemernes omfang efter renoveringerne af tagene og varmeanlægget. Til dette formål 
skal der afsættes 50.000 kr. på budget 2001. På beboermødet skal der endvidere skitseres en plan for 
hvordan indeklimaproblemerne skal løses, når resultatet af undersøgelsen foreligger. Indeklima 
tages op som temaemne på NM 13 den 6/9. 

- Vejledninger for badeværelsesrenoveringer: Til brug for beboere som ønsker selv at forestå 
badeværelsesrenoveringer evt. :finansieret via. råderetsmulighederne, skal der udarbejdes nogle 
vejledninger/projektbeskrivelser, som sikrer kvaliteten i de individuelle renoveringer. 
Boligforbedringsudvalget har haft kontakt med at arkitektfirma for at indhente et pristilbud på 
udarbejdelsen af sådanne projektbeskrivelser. På budget 2001 afsættes 60.000 kr. til formålet, 
forudsat beboermødets tilslutning. Boligforbedringsudvalget udarbejder et forslag til beslutning til 
beboermødet. 

- Målinger af lavfrekvent støj: En beboer som har følt sig generet af lavfrekvent støj fra det nye 
varmeanlæg har indhentet et tilbud fra et firma om målinger, pris 10.000 kr. Udgiften indarbejdes i 
Budgetforslag 2001, men sættes ikke på dagsordenen som et særskilt punkt. 

- Forslag til beboermødet om forhøjelse af indskuddet ved indflytning: Der udarbejdes et forslag 
afMumme til beboermødet. Forslaget vil ikke have budgetkonsekvens for år 2001, men på lidt 
længere sigt vil det mindske udgifterne til tab ved fraflytning. 

- Budgetønsker og -problemer i øvrigt: Blev drøftet, men ikke afklaret. Udsættes til kommende 
nævnsmøde. 

7) Emner med relation til V A: 
a) Supplementrummenes status: Henvendelse fra VA om drøftelse af emnet tidligere bebudet, men 

udskudt. Div. baggrundsnotater endnu ikke modtaget. Biba rykker. 
b) C2/C4 ombygningerne: Så vidt vides er sagen færdigbehandlet og de nødvendige tilladelser givet, 

men meddelelse herom fra V A foreligger endnu ikke. Biba rykker V A for svar. 
c) Omprioritering: Landsbyggefonden har meddelt, at der for er åbnet mulighed for omprioritering af 

lån og støtte til betrængte boligafdelinger. Ansøgning skal ske inden 1. november 2000 til 
Landsbyggefonden {via Kommunen og boligselskabet). Om GB kan gøre brug af muligheden vides 
endnu ikke, men sagen følges tæt. 

8) Varmeafregningen: Varmeafregningerne kom {omsidder) ud til beboerne ca. 1. juli. Samlet set er 
forventningerne til besparelserne indfriet, men der er store forskelle på, hvor meget de enkelte husstande 
har fået retur/har skullet betale. Der er kommet en hel del klager over ekstraregninger, som skal 
indsendes til V A, der sender dem videre til NEV A, som står for måleraflæsningerne og udarbejdelse af 
regnskabet. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra driften: 
Indgik i de foregående punkter. 

10) Beboerklager: Orientering om indkomne beboerklager {bortset fra klager over varmeregnskabet). 
11) Grøn jobpulje: Bevillingen fra Den Grønne Jobpulje på 350.000 kr. over to år, forudsætter en 

godkendelse af projektet på beboermødet, hvilket sættes på dagsordenen som særskilt punkt. Oplæg til 
beboermødet skal udarbejdes. Endvidere en egenfinansiering af lønandelen på 50.000 kr. som medtages i 
budgetforslag 2001 {og tilsvarende i 2002). Forudsat tilslutning på beboermødet udarbejdes derefter en 
nærmere projektbeskrivelse og projektbudget til Den Grønne Jobpulje, som også er en forudsætning for 
støttebevillingen. 

Kommentarer til de øvrige orienteringspunkter {12-16) blev ikke nået. 

Referat af NM 11, 9/8 2000 

12. september 2000. Med venlig hilsen 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr.12, torsdag den 17. august 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, Ebbe 
Sonne, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.), Ole Binderup (afdelingsleder). 
Atbud fra: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen. 

2) Næste nævnsmøder: 
a) Næste nævnsmøde: Da 1. budgetudkast først er modtaget den 16. august, og da dette indeholder en 

uforudset stor huslejestigning, blev det besluttet at indkalde til et ekstraordinært nævnsmøde (Nr. 
12.B) onsdag den 23. august., med færdigbehandling af budgetforslaget som eneste punkt på 
dagsordenen. 

3) Referat fra NM NM. 11, onsdag den 9. august: Referatet forelå endnu ikke. 
4) Godkendelse af dagsorden: Eneste dagsordenspunkt var behandling af 1. budgetudkast. De relevante 

punkter fra udkastet til dagsordenen for budgetbeboermødet blev inddraget. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

4) Behandling af 1. budgetudkast: 
a) Overordnet om budgetudkastet: Budgetudkastet indeholder en huslejestigning på 5,4%. Groft 

taget skyldes den ene halvdel af stigningen stigninger i kapitaludgifter og offentlige udgifter, og den 
anden halvdel stigninger i variable udgifter primært udgifterne til henlæggelser, hvilket skyldes at 
vedligeholdelsesudgifterne er steget uforudset voldsomt. Det forøgede behov for vedligeholdelse 
kommer fordi boligernes alder er slået igennem med en uforudset styrke, f.eks. skal der nu fjernes 
gammelt tapet i mange flere flytteboliger og mange køkkenbordsplader skal udskiftes. Endvidere er 
der store udgifter til fejlfinding i og udbedring af den gamle del af varmesystemet, hvilket ikke var 
forudset i forbindelse med fornyelsen af varmeanlægget. I år 2000 har vedligeholdelsen tæret så 
meget på henlæggelserne, at der ifølge budgetforslaget skal foretages øgede henlæggelser med 
budget 2001. Deraf (ca.) halvdelen af huslejestigningen på 5,4%. 

Nævnets vurdering var, at budgetforslaget huslejestigning var 'hinsides smertegrænsen' . 
Vurderingen skete i lyset af de senere års huslejestigninger og Galgebakkens i forvejen rekordhøje 
m2-pris. Ingen anså det for realistisk at beboermødet vil vedtage en huslejestigning på 5.4% for år 
2001. På den anden side var det ikke muligt at få øje på besparelser, som kunne bringe huslejen i år 
2001 ned på et muligvis acceptabel størrelse. 

De seneste års målsætning om at mindske kontoen for den 'kortsigtede' løbende vedligeholdelse til 
fordel for en forøgelse af kontoen for planlagte og periodiske vedligeholdelse har i øvrigt den effekt, 
at evt. akutte besparelser på tidligere planlagte vedligeholdelsesarbejder fordeler sig over en længere 
årrække (i flere tilfælde op til 16 år). 

b) Det kommende budgetbehandling: Det blev besluttet, at få et møde istand med V A/Jan Weichardt 
om budgetsituationen: Er der muligheder for at finde nogle løsninger og hvis ikke, hvad er følgerne, 
når et beboermøde forkaster et budgetforslag? Efter mødet med V A afholdes møde i 
økonomiudvalget, og dernæst indkaldes til et ekstraordinært nævnsmøde, hvor der tages stilling til 
budgettet. Det ekstraordinære nævnsmøde afholdes onsdag den 23, august. 

c) De enkelte budgetposter: 
Konto 114, renholdelse: Niels Keller bemærkede hertil, at han fandt det irrelevant for 

budgetbehandlingen og urimeligt over for de ansatte, at budgetforudsætningerne i år indeholder en 
udspecificering af lønnen for hver enkelt EF-stilling. Det er tilstrækkelig at antallet af EF-stillinger og 
den samlede lønsum offentliggøres. 

Konto 118, særlige aktiviteter: På denne konto er afsat 50.000 kr. til løn og kontorhold for en 
miljømedarbejder samt 50.000 kr. til de aktiviteter medarbejderen sætter i gang. 
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Konto 119, beboeraktivitetskontoen: En række små underkontoer, som dækker forskellige 
gruppers aktiviteter blev sidste år slået sammen for at lette arbejdet med konteringerne. F.eks. blev 
bladgruppens konto og kontoen for trykning/uddeling af beboermødemateriale slået sammen. Dette er 
uheldigt for budgetbehandlingen, fordi indsigten i de forskellige beboeraktiviteter og udgifterne hertil 
forringes. En løsning kan være at den detaljere opdeling bibeholdes i budgetbehandlingen, men samles 
i de større kontoer ved konteringen. 

Konto 203.1, vaskeri indtægter: De enkelte vaskeripriserne skal besluttes hvert år på beboermødet. 
Det vil være hensigtsmæssigt i stedet at beslutte en procentvis stigning. 

Konto 203.3, beboerhuse mv.(indtægter): Beboerhusets Forretningsudvalg skal mindes om, at 
udarbejde et beslutningsforslag vedrørende udlånspriser. 

- Antenne-budgettet: Til beboermødet skal fremlægges tre prissatte forslag: 1: Den nuværende 
pakkesammensætning (justeret i fht. prisstigninger). 2: TV3+ i stedet for Københavnerkanalen. 
3: TV3+ i stedet for Norge 2. 

5) Beboermødet i øvrigt: 
a) Nyt antenneanlæg og netværk: Det skal afklares om et forslag herom kan/skal nå at komme med til 

budgetbeboermødet, eller om der skal indkaldes til et ekstraordinært beboermøde om emnet på et 
senere tidspunkt i år. Der vil gå for lang tid, hvis der først tages hul på sagen til budgetbeboermødet i 
september 2001. 

b) Beboermøde indkaldelsen: Sammen med indkaldelsen bliver udsendt et dagsordensforslag, som 
udover de obligatoriske budgetpunkter indeholder de emner, som det på nuværende tidspunkt er 
besluttet skal fremlægges for beboermødet. Det 'endelige' dagsordensforslag til beboermødet bliver 
udsendt en uge inden mødet. 

12. september 2(1,()0. Med venlig hilsen 

(/flvt;~ 
S~~.~rl;i nævnssekretær 
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Referatfra nævnsmøde nr.12.B, den 23. august 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba 
Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Ebbe Sonne 
a) Nævnsmøde 13, onsdag 6, september: Indeklima er temaemne. 

3) Referat fra NM 11 og 12: Udsat til næste møde. 
4) Siden sidst: Udsat til næste møde. 
5) Dagsorden: Budget 2001 og budgetbeboermødet eneste emne. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Budget 2001 i 

a) Orientering om Jfudgetsituation: Mandag den 21.august havde repræsentanter fra nævnet og Ole 
møde med Jan Weichardt om budgetsituationen og mulighederne for at få mindske huslejestigningen 
på 6,5% som var indehold i første budgetudkast. Budskabet fra mødet var meget opløftende, idet Jan 
Weichardt vurderede, at der var gode muligheder for at få kapitaltilførsler/omprioritering udefra, 
som både kunne finansiere en nedbringelse af budgettets huslejestigning og en række ønskelige 
vedligeholdelsesarbejder, som hidtil har været holdt ude aflangtidsbudgettet af økonomiske grunde. 
Hvis der søges om omprioritering kan vedligeholdelsesarbejderne medtages budget 
2001/langtidsbudgettet med en anmærkning om, at arbejderne forudsætter en finansiering ved 
ekstern kapitaltilførsel på XX kr. 

b) Beslutning om retningslinier for budget 2001: Det blev besluttet at udarbejde et 2. udkast til 
budget 2001 efter denne strategi og med følgende retningslinier: En huslejestigning i 
størrelsesordenen 31

/ 2%. Inddragelse af eksternt finansierede vedligeholdelses-/forbedringsarbejder i 
langtidsbudgettet i det omfang det er realistisk og på de tidspunkter, som er mulige. Hvis 
budgetbeboermødet er enigt i strategien skal det samtidig med budgetvedtagelsen beslutte at 
nævnet/V A bemyndiges til at ansøge om omprioritering. Følgende arbejder skal om muligt 
indarbejdes: Renovering af badeværelser, renovering af køkkener, renovering af udhuse, fornyelse af 
asfaltbelægningen, fornyelse af vaskeriet. Ole udarbejder hurtigst muligt et forslag til 2. 
budgetudkast, som rettes til sammen med Jens, Mumme og Biba. 

c) Yderligere vedr. de enkelte punkter til beboermødet: 
Indeklima: Emnet bliver primært iværksættelse af en spørgeskemaundersøgelse om indeklima. En 
redegørelse for det videre projektforløb må afvente resultatet af undersøgelsen, fordi vi ikke kender 
problemernes omfang efter tag- og varmerenoveringen. 

- Badeværelsesprojketet: Det hidtidige forslag har drejet sig om individuelle 
badeværelsesrenoveringer, som beboerne selv må finansiere, men hvis det i de kommende år bliver 
muligt at foretage en fælles renovering af badeværelser, er dette projekt ikke længere relevant. 
TV3+ og kanalpakker: TV2 opretter om nogle måneder en ny kanal (TV zulu). Denne kanal skal 
medtages i udbuddet, hvilket der bør tages højde for ved fremlæggelsen afTV3+ forslaget på 
beboermødet. 

- Nyt kabelnet for TV, telefon og Internet: Der skal indkaldes til et ekstraordinært beboermøde om 
emnet i efteråret. Det er ikke nødvendigt på forhånd afsætte et beløb på budget 2001 til for
projektet. Hvis det ekstraordinære beboermøde beslutter at forprojekt skal iværksættes, kan dette 
finansieres ved lån af egne midler, som ikke figurerer som en udgift på budgettet. 
Forhøjelse af depositum ved indflytning: Mumme fremlagde et udkast, som han færdiggør til 
udsendelse med beboermødematerialet. 

- Vaskeripriser: Med budgettet forslås en ordning for en automatisk pristalsregulering af priserne. 
d) Den videre budgetbehandling: Økonomiudvalget mødes onsdag den 30. august og behandler 2. 

budgetudkast. Nævnsmøde nr. 13, onsdag den 6. september bliver sidste behandling af budgettet. 

22. september 2000. Med venlig hils(/'t;;Hz;;;;:r;kretær 
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Referat fra nævnsmøde nr. 13, onsdag den 6. september 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Niels Keller, Claus 1Mumme1 Mortens, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, 
Lisbeth Rosenberg, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sek. og ref.) 

2) Kommende møder: 
a) NM 14, mandag den 18. september: Mødeforbereder: Biba. 
b) Møde med VA den 12. september om supplementsrum: Biba deltager. 

3) Godkendelse af referat fra NM 11, 9/8 og referat fra NM 12, 17 /8: Begge godkendt uden ændringer. 
4) Siden sidst. 

Institutionernes containergårde: Ole tjekker sammen med grønt udvalg om byggeriet er bragt i orden. 
Brænde på P-plads B: Brændet er fjernet. 
Skiltning mod knallertkørsel: Kommunen har endnu ikke fået ordnet skiltningen. Sidste melding fra 
Kommunen var, at man var i gang med en større helhedsløsning som bl.a. også omfattede stierne i 
Hyldespjældet. 
Bålplads på grønningen: Der er et (tids-)problem med at skaffe egnet, tørt og kløvet brænde. 

- Nye køkkenbordpladers kvalitet: Måske kun et problem for helt nye plader inden de er 'slidt til'. Skal 
tjekkes igen med klageren. 

- Niels oplyste, at pensionistklubbens igen i år har søgt om særligt tilskud til deltagelse i det årlige kursus. 
Beløbet bliver bevilget af kontoen for kurser. 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Budget og budgetbeboermødet: 
a) Omprioritering og kapitaltilførsel: Jens og Niels havde været til møde i V A om emnet. En 

ansøgning om omprioritering/kapitaltilførsel til Landsbyggefonden ser ud til at være en farbar vej til 
at sikre, at både at huslejeudviklingen holdes på et acceptabelt niveau, og at en række tiltrængte 
moderniseringsarbejder kan fmansieres. Budgetforslaget bliver derfor udarbejdet med en forventet 
omprioritering/kapitaltilførsel. 

På mødet gjorde Jan Weichardt (V A) dog opmærksom på, at der var en risko for, at 
Landsbyggefonden ville fmde udgifterne til udlånsfunktionen for 1luksuriøs', og derfor ville fjerne 
posten fra budgettallene, som bliver lagt til grund for en vurdering af støttebehovet. 

Nævnet drøftede problemstillingen og konkluderede: I udlånsfunktionen indgår også lønudgifterne 
til varetagelse af en lang række andre beboerhusaktiviteter og fællesarrangementer. Betegnelsen i 
budgettet bør ændres til aktivitetsmedarbejder, således at betegnelsen bedre svarer til de faktiske 
forhold, og således at evt. misforståelser undgås. Endvidere er der ingen rimelighed i, at betragte 
udgiftsposten til aktivitetsmedarbejder som luksuriøs, eftersom mange andre boligafdelinger har 
noget lignende. Forskellen er blot, at GB altid selv har betalt over huslejen, mens man mange andre 
steder får udgiften finansieret eksternt. Til ansøgningen til Landsbyggefonden skal yderligere 
vedlægges en redegørelse for disse forhold. 

b) Behandling af forslag til budget 2001 (3. udkast): Efter indarbejdning af en forventet 
omprioritering/ekstern kapitaltilførsel til finansiering af en række tiltrængte moderniseringsarbejder i 
de kommende år, og efter de sidste småjusteringer, indebærer forslag til budget 2001 en 
huslejestigning i år 2001 på 3,25%. Dette budgetforslag blev godkendt af nævnet. Jens'es oplæg til 
nævnets kommentarer til budgettet blev ligeledes godkendt. 

c) Sidste tjek af oplæg til beboermødet: 
Oplæg om campingvognsparkering: Rækkefølgen ændret, ellers godkendt. 
Oplæg om ansættelse af en miljømedarbejder: Godkendt 
Indeklima/spørgeskemaundersøgelse: Jens fremlægger punktet og fremstiller en OH med det eksakte 
beslutningsforslag 
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Antennebudget, herunder TV2 Zulu og TV3+: Mumme retter oplægget til, så beslutningsproceduren 
og valgmulighederne jf. tidligere beboermødebeslutninger fremstår glasklart, og så en generel TV
pakke-sammensætnings-debat undgås. 

- Vaskeripriser (1): Her kommer et oplæg og forslag fra nævnet om, at vaskeripriserne fremover 
justeres automatisk i overensstemmelse med prisudviklingen. 
Vaskeripriser (2): Der er indkommet et forslag fra Knud Mørk Hansen om, at vaskeripriserne 
halveres eftersom maskinernes vasketemperaturer er væsentlig lavere end de angivne. 

- Pensionistklubben: Bevillingen hertil er sat til 7000 kr. i budgetforslaget, hvilket er samme størrelse 
som beløbet til et ungdomsråd. Bevillingen skal også dække pensionistklubbens deltagelse i kurser, 
og er hermed 1000 kr. mindre end det samlede ansøgte beløb. 

- Forhøjelse af indskud: I oplægget fra nævnet foreslås det, at indskuddet fremover bliver sat til to 
måneders husleje ved indflytning, hvilket omtrentlig svarer til udgifterne til en normalistandsættelse. 
Forprojekt om antenne mv. -netværk: Oplægget bliver dels en orientering om perspektiverne og dels 
et forslag om, at nævnet bemyndiges til at iværksætte et forprojekt ved lån af egne midler. 

d) Dagsorden til beboermødet: Det fremlagte forslag godkendt. 
e) Dirigenter: Anita Sørensen foreslås som dirigent og Jens Ellesøe som meddirigent. 

7) Temaemne: Indeklima: Det foreslås at spørgeskemaundersøgelsen fra 1996 gentages, dog suppleret 
med uddybende/yderligere spørgsmål f.eks. om problemer med støj fra varmeanlægget. Dette for at få et 
grundlag for at kunne lave en status over situationen efter renoveringerne aftag og varmeanlæg. 
Endvidere bør der laves en sammenlignende undersøgelse af nogle ens boligtyper, som omfatter både 
boliger, hvor beboerne har indeklimaproblemer, og boliger hvor beboerne ikke har indeklimaproblemer. 
Dette for at :finde frem til årsagerne til forskelligheder i tilsyneladende ens boliger. 

8) Varmeafregningerne: Fra VA foreligger der endnu ikke et samlet overblik over klagerne i forbindelse 
med varmeafregningerne. De senest modtagne klager er endnu ikke færdigbehandlet, så når nogle 
beboere har fået svar, mens andre ikke har fået svar, skyldes det alene tidspunktet for modtagelsen og 
behandlingen af klagen. 

Når der er lavet en samlet oversigt over klagerne hos V A, bør der indkaldes til et orienteringsmøde, 
hvor V A/NEVE giver en redegørelse og besvarer spørgsmål. 

9) Nævnets holdning til fremtidige anvisningsregler for supplementsrum: V A har indkaldt nævnene fra 
de afdelinger, hvor der er supplementsrum til et møde om emnet fjf. pkt. 2.b). Nævnets holdning er, at 
hvis den nuværende ordning for V A-udlejede supplementsrum ikke kan bibeholdes, vil det være meget 
uheldigt for Galgebakken, hvis supplementslejemålene ændrer status til almindelige lejemål. 
Uopsigelighed for lejerne i supplementboligerne vil med tiden indebære, at de store 5 rums boliger 
permanent bliver delt op i 1,2,3 og 4 værelsers boliger. Dette vil ændre beboersammensætningen i en 
uheldig retning, fordi der bliver væsentlig færre boliger til børnefamilier i Galgebakken. I stedet bør 
reglerne ændres, så hovedlejere der ønsker at udleje supplementsrum kun kan gøre det privat og ikke via 
VA. 

C. Sager til orientering: 

10) Orientering fra driften: 
Der bliver sendt to varsler om C2-C4 hegnsflytninger til beboerne to steder, hvor man ikke har kunnet 
lave en indbyrdes aftale. 
Sagen med de utætte ateliervinduer, og i særdeleshed ansvaret for at udbedre fejlene, er stadig ikke 
afsluttet. 

De øvrige orienteringspunkter (pkt. 11-15) blev ikke nået. 

22. september 2000. Med venlig hilsen 

8/&t~ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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1) Til stede og atbud: 
2) Næste nævnsmøde(r): 

a) NM 14, mandag den 18. september: 
Mødeforbereder, hvem? Evt. emner til dagsordenen: 
b) Andre møder: 
Møde med VA 12. september kl.18.00-20.00 om supplementboliger (se pkt. 9 ), hvem kan deltage? 
c) Tilmelding til kurser: 
Kursuskataloget fra BL tilsendt til privatadresser i juni. Kursuskataloget fra VA ligger på nævnskontoret 

for dem som ikke har fået fat i det. 
3) Godkendelse af referater fra NM 11, 12 og 12.B 
Referaterne fra NM 11 og 12 er tidligere uddelt i postkasserne. Referat fra NM 12.B 23/8 medfølger som bi lag 
til dagsordenen. 
4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 

Institutionernes containergårde. Brænde på P-plads B. Skiltning mod knallertkørsel. 
Køkkenbordpladers kvalitet (kan klagen evt. findes frem?). Bålplads på grønningen. 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Budget og budgetbeboermødet 
a) 

b) 

c) 

-

-
-

Omprioritering og kapitaltilførsel 
(notat fra Ole Galgebakkens behov for støtte bliver omdelt i postkasserne - tror jeg nok. .. ) 
Efter orientering fra møde i VA torsdag 31/8 om omprioritering/ kapitaltilførsel og drøftelse af 
problemstillingen en beslutning om, at budgetforslag 2001 indeholder dette element. 
Behandling af 2. udkast til budget 2001 
(2. udkast af års budget 2001 og forudsætninger tilsendt fra V A. Revideret 16 årsbudget og 
tilstandsvurdering ligger i postkasserne) 
Gennemgang af budgettet herunder konkretiseringen af de eksternt .finansierede vedligeholdelses- og 
forbedringsarbejder (de nye store tal i 16 års planen). Endvidere nævnets og afdelingslederens 
budgetkommentarer (omdeles senere i postkasserne evt. til mødet), og fordelingen af 
beboeraktivitetsmidler. Til sidst nævnets godkendelse af budget 2001. 
Tjek af oplæg til beboermødepunkter (omdeles i postkasserne). 
Der kommer en række skriftlige oplæg, som skal fremlægges for beboermødet. Er oplæggene færdige, 
og er det klart hvem som fremlæger? Det drejer sig om: 
Punkter inden selve budgetbehandlingen: - Orientering om en evt. omprioritering. - Forslagene om 
campingvognsparkering. - Forslag om ansættelse af en miljømedarbejder. - Forslag om 
spørgeskemaundersøgelse om indeklima. -Antennebudget 2001 og kanalsammensætningen. 
Selve Budgetpunkterne. (Klart hvem som fremlæger?) 
Indkomne forslag (fra nævnet) uden budgetkonsekvens: - Forhøjelse af depositum ved inciflytning. 
- En 2. ansøgningsrunde for strædepenge. - Orientering om kabelsystem (herunder tidspunkt for ekstra
ordinært beboermøde og fremgangsmåden med lån af egne midler til igangsættelse af projektet, hvis 
det ekstraordinære beboermødet siger ja til at iværksætte (for)projektet?). 

d) Indkomne (beboer)forslag uden budgetkonsekvens. 
Indtil nu (fredag) er der ikke kommet noget, men tidsfristen er først tirsdag, dagen før NM 13. 

e) Godkendelse af forslag til dagsorden (bilag 6.e) 
Det vedlagte udkast fra økonomiudvalget drejer sig om det endelige forslag til dagsordenen, som bliver 
sendt ud sammen med beboermødematerialet. Bemærk at det indeholder en del ændringer i .fh-t. det 
foreløbige forslag, som blev udsendt sammen med mødeindkaldelsen. 

O Dirigenter til beboermødet. 
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7) TEMA-EMNE: Indeklima 
(Oplæg fra Jens og Statusrapport 1996 uddelt til NM 9, 31/5. Hvis bortkommet ligger der ekstra ex.pi. på 
bogkassen i nævnskontoret sammen med kopier af 1996 spørgeskemaet. Biba har endvidere bebudet et 
oplæg om emnet. Hvis det nås uddeles det i postkasserne/til mødet.) 
Emnet er blevet udsat flere gange pga. presserende budgetemner. Emnet skal behandles nu, også fordi 
spørgeskemaundersøgelse om indeklima kommer på beboermødedagsordenen. 
a) Generelt (løst og fast) om indeklimaet 

Hvad er fornemmelserne/formodningerne om problemernes art og omfang efter renoveringerne. Hvilke 
typer løsninger kan tænkes (adfærdsændringer (eks. mere udluftning}, akut indsat i de boliger hvor 
problemer konstateres (eks. skimmelsvampesagerne), små tekniske forbedringer (eks. opvarmning af 
vægge med kuldebroer), større renoveringer. 

b) Ideer til hvilke spørgsmål som kan tilføjes i en ny spørgeskemaundersøgelse 
F eks. støj fra radiatorer. 

8) V armeafregningen 
Hvor mange klager er tilgået VA, og er det spontane enkeltklager eller mere systematiske fælles klager? Er 
der belæg for, at især gårdhavehusene har fået ekstraregninger, eller er det en myte? Kan der laves en 
oversigt over spredningen i varmeforbruget og varmeudgiften fordelt på boliger (eks. rum, boligstørrelser 
og-typer) og ikke kun varmecentraler. 

9) Nævnets holdning til fremtidige anvisningsregler for supplementsrum (bilag 9) 
Som det fremgår af vedlagte bilag indkalder VA til et møde tirsdag den 12. september kl. 18°0 til 20°0

, for 
at undersøge "hvilken holdning de berørte beboernævn har til spørgsmålet, så det kan indgå i bestyrelsens 
overvejelser". Bestyrelsen behandler spørgsmålet på sit møde den 26. september. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) Er punktet kommet for langt ned på dagsordenen?? 
b) Nyt fra driften (ud fra orientering papir som uddeles til mødet) 
c) Problemer med at få Kommunen/VEGA til at tømme containerne efter behov? 

10) Beboerhenvendelser og klager til orientering 
Der er ikke beboerhenvende/ser til nævnet, som ikke er behandlet, men måske behov for en 
opsamlingsrunde af klager/henvendelser til orientering. 

11) Orientering om husdyrudvalget 
Sidste nyt fra udvalget 

12) Orientering fra agendagruppen og om div. miljørapporter/-planer 
Orienteringfra møde i agendagruppen 28/8. Endvidere om møde i VAs grønne udvalg 29/8, Kommunes 
forslag til affaldsplan (PL 12.B-M) som er til høring, Grønt regnskab 1999 (siderne med Galgebakken 
ligger på nævnskontoret til kopiering for interesserede). 

13) Orientering fra møde i Grønt udvalg 10/8 (referat fra mødet vedlagt). 
På mødet blev der bl.a. taget stilling til indhegningen af campingvogns-P-pladser, kolonihaver, skateboard
og rulleskøjtebane og forbud mod nyplantning af efeu på husfacader. 

14) GB-Posten 
a) Kommentarer til nr. 252 Guli) og 253 (september) 
b) Indlæg til kommende nr. 254 ( oktober}, deadline 20. september 
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Bilag (og baggrundsmateriale) til NM 13: 

Postliste til NM 13 
Foreløbigt referat fra NM 12.B, 23/8 (og NM 12, 17 /8 og NM 11, 9/8 tidligere omdelt i postkasserne) 
Pkt. 6, Budget og budgetbeboermøde: 

- Notat om GBs behov for støtte (omdeles i postkasserne) 
2. udkast til årsbudget og forudsætninger for .. (tilsendt fra V A) 

- Revideret 16 års budget og tilstandsvurdering (ligger i postkasserne) 
- Budgetkommentarer fra nævn og afdelingsleder (omdeles i postkasserne/til mødet) 
- Oplæg til beboermødepunkter (Oplæg til tidligere NM. Sidste oplæg omdeles i postkasserne/til mødet) 
- Dagsordensforslag til beboermødet (bilag 6.e) 

Pkt. 7, Indeklima: 
Oplæg fra Jens 21/5 uddelt til NM 9 
Status rapport august 1996 uddelt til NM 9 
Spørgeskema 1996 (kopier ligger på nævnskontoret) 
Oplæg fra Biba (omdeles senere i postkasserne/til mødet) 

Pkt. 9, Fremtidige anvisningsregler for supplementsrum: 
- Mødeindkaldelse fra V A (Tidligere efterlyst baggrundsmateriale ikke modtaget) 

Pkt. 11, ... div. miljørapporter og -planer: 
- Kommunens forslag til affaldsplan 2000 (i postmappen) 
- Grønt regnskab 1999 (i postmappen. Siderne om GB ligger fremme til kopiering) 

Pkt. 13: Orientering fra møde i Grønt udvalg 10/8 (Mødereferatet medtaget som bilag) 

1. september 2000 
Med venlig hilsen 

Biba Schwoon, mødeforbereder og Sten Hansen, nævnssekretær 

d7icvv 
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Yderligere papirer til nævnsmødet: 

Neden under denne seddel ligger der en portion papirer, som er yderligere bilag til NM 13. 
Det drejer sig om: 

Til NM pkt. 6, Budget og budgetbeboermødet: 
Nævnets kommentarer til budgettet (fra Jens) 

- Campingvognsparkering (fra Biba - kortskitse fra grønt udvalg kommer senere) 
- Strædepenge (fra Niels) 
- Vaskeripriser (fra Mumme) 
- Indførelse af TV Zulu og TV3+ (fraMumme) 
- Forhøjelse af indskud (fra Mumme) 
- Forprojekt om antenne m.m. -netværk (fra Mumme) 

Disse papirer er samtidig oplæg til det husstandsomdelte beboermødemateriale. 

Til NM pkt. 9, Fremtidige anvisningsregler for supplementsrum: 
- Notat til V As bestyrelsesmøde 18/1 2000 (Notatet var i første omgang ikke vedlagt 

mødeindkaldelsen fra V A) 

4. september 2000 
Med venlig hilsen (og god læselyst) 

Sten Hansen, nævnssekretær 



Referat fra nævnsmøde nr.14, mandag den 18. september 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Niels Keller, Claus Mumme Mortens, Annette Schrøder, Biba Schwoon, 
Ole Binderup (afdelingsleder), sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg. 

2) Kommende møder: 
a) Nævnsmøde nr.15, onsdag den 4. oktober: Emner bl.a. efterbehandling afbudgetbeboennødet og 

status for varmesagen. Mødeforbereder: Mumme. 
b) VA konferencen 30/9-1/10: Jens, Annette, Lise, Biba og Lisbeth deltager. 
c) Foreningsmøde 11/10: Biba og Jens deltager. 
d) Nævnsweekend 28/29-10: Ingen tilmeldinger. 
e) Møder med Jan Weichardt/V A om omprioritering: Møder aftalt torsdag 5/10 og torsdag 12/10. 

Jens , Mumme og Biba deltager (så vidt muligt alle - tjekker indbyrdes, hvem som kommer) 
3) Referat fra NM 12.B, 23/8: Godkendt. 

Referat fra NM 13, 6/9: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst: - Institutionernes containergårde: Endnu ikke tjekket om de er OK. - De nye køkkenbord -

pladers kvalitet: Annette syntes, at bordpladerne stadig virker mere modtagelige for smuds og ridser, 
altså ikke kun et 'startproblem' ved ibrugtagning. Ole vil undersøge kvaliteten nærmere. -Abonnement 
på Schultz boliglove: Det blev luftet, om vi skulle gå over til den elektroniske udgave, men der var mest 
stemning for at bibeholde papirudgaven. Sten forhører sig dog om, hvad den elektroniske udgave koster. 
- Trykning af beboennødemateriale: Prisen stiger med ca. 650 kr., fordi trykkeriet er gået over til 
offsettryk. Taget til efterretning, da prisen stadig virker fornuftig. 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

B. Sager til beslutning: 

6) Sidste tjek af budgetbeboermødet: Alt er OK. Der er mange punkter på dagsordenen, men dirigent
(kandidaterne) fremlægger et forslag til punkt for punkt tidsplan på mødet. 

7) Tilskud til kurser til beboere: Nævnets principielle holdning er, at tilskud til kurser til beboere kun bør 
bevilges når kursusdeltagelsen har sammenhæng med aktiviteter i et udvalg. 

Når emnet tages op principielt skyldes det, at en beboer, Inger Olsson, har spurgt om hun kunne få 
dækket kursusudgiften til et kursus om lavfrekvent støj (pris 250 kr.). Inger har løbende orienteret både 
nævnet og Ole om emnet lavfrekvent støj, og spørgsmålet om hvorvidt det nye varmeanlæg afgiver 
lavfrekvent støj er af almen interesse for Galgebakken. Kurset bør bevilges, og Ingers arbejde med emnet 
skal betragtes som et pt. en-personers udvalg om lavfrekvent støj. 

8) Tilmelding til V A og BL kurser: Ingen kursustilmeldinger her og nu, men Niels overvejer et BL kursus 
om fundraising. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra driften: 
a) Er punktet kommet for langt ned på dagsordenen?: Denne gang var der tid til at drøfte det. 

Konklusionen blev: En grundig behandling af særligt vigtige 'driftsemne' kan sikres, ved at 
emnerne rykkes op på dagsordenen, hvis dagsordenen i øvrigt er presset af mange og tunge punkter. 
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b) Orienteringspunkter fra Driften: 
- En beboer, som føler sig stærkt generet af knallertkørsel omkring ungdomsklubben, har søgt VA om 

nedslag i huslejen med denne begrundelse. V A har afslået, men opfordrede beboeren til at henvende 
sig til nævnet og ejendomskontoret, for at få dem til at henvende sig til klubben og få løst problemet. 
Lisbeth kontakter klubben om problemet. 
Rapport fra ELO besøg af Ai-gruppen (konsulentfirma): Af rapporten fremgår, at GB ligger på den 
rigtige side af midten, hvad angår forbrug af el, varme og vand, når forbrugene sammenlignes med 
forholdene på landsplan. Umiddelbart kunne rådgiverne kun pege på fællesvaskeriet og dets 
varmecentral som et indsatsområde for rentable investeringer i energiforbedringer. 

- Nyt om varmeafregningerne: Den samlede sum fortilbagebetaling er 560.000 kr. og for efterbetaling 
580.000 kr. VA har i alt modtaget ca. 50 klager over afregningerne. NEVE vil gerne deltage i et 
orienteringsmøde for beboere om varmeregnskabet. Mødet blev fastlagt til tirsdag den 21. november. 
Ole skriver om varmeafregningerne i det kommende nr. af GB-Posten. 
Omprioritering og budget 2001: Renoveringen af de rå betonfacader planlægges til udførelse i år 
2001 v.hj.a. ekstern kapitaltilførsel. Ansøgningen forventes færdigbehandlet i Landsbyggefonden 
foråret 2001, men sker der forsinkelser, kan det blive nødvendigt at udskyde dette renoverings
arbejde. 
Bakterier i det varme vand?: En beboer har fået gener, som hun mener stammer fra det varme vand" 
Levnedsmiddelkontrollen bliver bedt om, at lave målinger afvandet det pågældende sted. De nye 
varmtvandsbeholdere er dog konstrueret med lav opholdstid for det varme vand bl.a. for at mindske 
risikoen for bakterietilvækst, så med mindre målinger evt. skulle vise problemer, må det antages, at 
forholdene er i orden. 

- Hundelorteposestativer: 4 sådanne er blevet bestilt. 2 bliver opstillet på torvet ved beboerhusene, og 
1 ved hver af de nye legepladser. 

- Nye V A procedurer m.m. for istandsættelse af flytteboliger. V A har besluttet en række ændringer: 
Administrationsgebyrer til håndværkere i forbindelse med flytteboliger bliver fremover betalt af 
afdelingen, og ikke af den fraflyttede beboer. Praksis med malermestre som hovedentreprenører 
bliver ændret: Opgaven med prissætning afvedligeholdelsesarbejder skal fremover alene udføres af 
synsmedarbejderne og malermestre skal ikke deltage i flyttesynet. V A har opsagt alle aftaler om med 
malermestre om istandsættelse af flytteboliger, og vil lægge arbejder ud i ny licitation. 

10) En have i Sønder bliver reetableret/indskrænket efter nyindflytning, med mindre beboeren kan aftale 
med de øvrige beboerne i strædet, at de giver af kald på fællesarealet og passagemuligheden. 

11) Orientering om møde i VA 12/9 vedr. supplement rummenes status: V As bestyrelse skal på sit møde 
den 26. september behandle spørgsmålet om anvisningsreglerne for supplementsrum og fremlejemål. 
Skal de fremtidigt defineres som enkeltværelser eller som lejligheder (med de forskellige regler, der er 
knyttet til de to typer udlejning)? Inden da ville bestyrelsen og administrationen gerne høre de berørte 
afdelingers holdning. Biba deltog i mødet, hvor hun fremlagde nævnets holdning: Når den nuværende 
praksis med V A-udlejning ikke kan opretholdes, hvis loven skal overholdes, må disse lejemål i fremtiden 
overgå til privat udlejning. I modsat fald vil en del af de store familieboliger forsvinde permanent. 
Administrationen vil foreslå bestyrelsen at søge dispensation, men mener ikke, at chancerne for en sådan 
er store. 

Vedr. C2/C4 ombygningerne oplyste Jan Weichardt, at tilladelsen er givet, så GB kan sætte 
ombygningerne i gang. 

12) Orientering fra V As grønne udvalg: Sten oplyste, at der bliver oprettet et miljøpolitisk udvalg i V A 
ved siden af V As grønne udvalg. Opgaven for det miljøpolitiske udvalg er at arbejde med miljø fht. V A 
som helhed, og med mere udadvendte miljøemner. Udvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer samt 
beboere med en særlig interesse for og indsigt i miljøforhold. 

13) Orientering fra husdyrudvalget: Udvalget består stadig kun afto medlemmer: Ulla Hvidberg og Pia 
Gro Nielsen. 

14) Galgebakke Posten: Udsat til næste møde. 

5. oktober fl!!j.·~lvfe~"\_/ 

St<iJ k::::e~ nævnssekretær 
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A. Formalia: 

1) Til stede og afbud: (Afbud modtaget fra Jens og Birthe) 
2) Kommende møder: 

a) Nævnsmøde nr. 15, onsdag 4/10: Emner : Efterbehandling af BBM Status for vafmesag. 
Mødeforbereder: ? 

b) V A konference 30/9-1/10: Program mv. fra VA endnu ikke udsendt, men foreløbigt program fra 
udvalgsreferat 22/8 vedlagt. 

c) Foreningsmøde 11/10: Tilmeldingsfrist 3/10. Mødeindkalde/se og foreløbig dagsorden vedlagt. På 
dagsordenen bl.a. godkendelse aj'kommissorier for ældreudvalg, ældreboligudvalg, grønt udvalg og 
miljøpolitisk udvalg. 

d) Nævnsweekend 28-29/10: Tilmeldingsfrist 1/10. Invitation vedlagt. Pris pr. deltager 1. 000 kr. 
e) Møder med V A/JW om ansøgningen om omprioritering: Mødedatoerne torsdag 5/10, og torsdag 

12/10 er aftalt medJW. Tredje mødedato endnu uafklaret (se PL 14-WJ. 
t) Andre møder: ? 

3) Godkendelse af referater fra NM 12.B, 23/8 og NM 13, 6/9. Referaterne er tidligere uddelt i 
postkasserne. 

4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 
- Skiltning mod knallertkørsel. - Institutionernes containergårde. - Nye køkkenbrodpladers kvalitet. 
- Abonnement på Schultz lov information. (- Bålplads på grønningen holder vinterferie fra huskelisten) 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Sidste tjek af forberedelsen til Budgetbeboermødet: Er 'fremlæggerne' klar? Er evt. Overheads klar? 
Mm.: ... 

7) Bevilling af kursustilskud til beboere: En principiel stillingtagen til om nævnet kan/bør betale for kurser, 
som beboere ønsker at deltage i 'på egne vegne '? Punktet er foranlediget af kurset om lavfrekvent støj, som 
en beboer gerne vil deltage i, men det drejer sig primært om en principiel stillingtagen. 

8) Tilmelding til kurser: Jf. BL 's kursuskatalog (tilsendt til privatadresserne) og VA 's kursuskatalog 
(ekstraeksemplarer på nævnskontoret, til dem som ikke har modtaget fra VAJ. Tilmelding, især til de dyrere 
kurser i 2-3000 kr.s klassen, skal besluttes på et nævnsmøde afht. budgetrammen. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra ( og spørgsmål til) Driften: 
Skiltning mod knallertkørsel og især klage over knallert støj fra klubben (se bilag 9 .1) 
Rapport fra ELO-besøg 18/8 (status over GB's bygninger mht. energi- og vandforbrug) (se bilag 9.2) 

- Nyt om varmesagen, evt. et tidspunkt for beboerorienteringsmøde med V A/NEVE ? 
Punkter i øvrigt ud fra orienteringspapiret som uddeles til mødet: 

10) Beboerhenvendelser og klager: (bilag 10) 
11) Orientering fra møde med VA om supplementsrum: V. Biba 
12) Orientering fra Agendagruppen: Herunder også orientering fra VAs grønne udvalg om oprettelsen af et 

miljøpolitisk udvalg. 
13) Orientering fra husdyrudvalget 
14) Galgebakke Posten 

a) Kommentarer til nr. 253 
b) Indlæg til GBP nr. 355 (november), deadline 18. oktober 
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Bilag til NM 14: 
Postliste til NM 14 
Foreløbigt referat fra NM 12.B, 23/8 og NM 13, 6/9 (begge tidligere omdelt i postkasserne) 
2.b ): Foreløbigt program for VA-konferencen 
2.c): Dagsorden for foreningsmøde 11/10 
2.d): Invitation til nævnsweekend 28.-29/10 
9.1): Beboerbrev til VA om knallertlarm fra klubben samt svar fra V A. 
9.2): Rapport fra ELO-besøg 18/8 
10): Brev fra Ole Biderup til beboer i Sønder om adgangsvej ved gavlen 

Dagsorden for NM 14, mandag den 18. september 2000 

15. september 2000. Med venlig hilsen: 

~fevL ✓ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra NM 15, onsdag den 4. oktober 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Claus 'Mumme' Mortensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth 
Rosenberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Atbud: Birthe Y. Nielsen. 

2) Kommende møder: 
a) Nævnsmøde nr. 16, 23/10: Mødeforbereder: Biba. 
b) Foreningsmøde 11/10: Jens og Biba deltager. 
c) Møde med VA om omprioritering 5. og 12/10: Jens, Biba og Mumme deltager (aftaler nærmere 

indbyrdes). 
3) Godkendelse af referat fra NM 14, 18/9: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst (kort orientering om og spørgsmål til igangværende sager): - Institutionernes containergårde: 

Ikke i orden. - Køkkenbordplader: Ikke noget nyt. - Schultz boliglove: Sten har tjekket prisen på den 
elektroniske udgave: Pris 3000 kr. dvs. dobbelt så meget som papirudgaven - så vi nøjes, som tidligere 
besluttet, med abonnement på papirudgaven. 

5) Godkendelse af dagsorden: Tilføjes til beslutning: Pkt. 10: Problemer på P-pladsen ved Torv og 
Pkt.11: Retningslinier for jubilæumsgaver. 

B. Sager til beslutning: 

6) Efterbehandling af budgetbeboermødet 19/9: 
a) Omprioritering: Møder med V A aftalt. Ellers intet nyt. 
b) Campingvognsparkering: Biba fremlagde et udkast til en henvendelse til kommunen. Dette blev 

godkendt. Biba sender brevet, som også offentliggøres i den kommende GB Post til beboernes 
orientering. 

c) Miljømedarbejder: Biba, Sten og Lars udarbejder i samarbejde med Ole stillingsopslaget og 
færdiggør projektbeskrivelsen. Tidspunkt: Når arbejdet med ansøgningen om omprioritering er 
overstået. 

d) Indeklimaundersøgelse: Boligforbedringsudvalget skal 'reaktiveres' for at få sat gang i 
spørgeskemaundersøgelsen. Hvis muligt inddrager udvalget nogle flere i arbejdet. 

e) TV-kanaler: TV-Zulu medtages i kanaludbudet fra 15/10 eller så hurtigt som muligt, fordi kanalen 
er licensfmansieret. TV3+ medtages først fra 2001, fordi denne kanal skal fmansieres over 
antennebudget 2001. 

t) Antenne/net-udbygning: Der skal udarbejdes et informationsmateriale, som kan danne grundlag for 
debat og beslutninger om det videre forløb på et beboermøde i begyndelsen af næste år. Materialet 
skal indeholde en bred, men samtidig rimelig præcis beskrivelse af mulighederne teknisk og 
økonomisk. Til dette skal der formodentlig bruges professionel bistand. Der bør endvidere trækkes 
på erfaringerne fra Askerød og evt. andre V A-afdelinger, og der er også mulighed for at indhente 
bistand fra V A-huset. Mumme kontakter Knud/netudvalget. 

7) Udsatte punkter fra beboermødet: 
a) Forhøjelse af depositum: Bør tages op på førstkommende ordinære beboermøde, som er 

regnskabsbeboermødet i april 2001. 
b) Fordelingen af strædepenge: Bør tages op på førstkommende beboermøde, som bliver 

beboermødet med orientering om varmeregnskabet planlagt til 21. november 2000. 

8) Servicekontrakt med MICO: Nævnet gav sin tilslutning til, at der indgås en serviceaftale med MICO, 
som dækker computerne i nævnslokalet med to årlige servicetilsyn og akuthjælp ved opståede problemer 
(pris 3000 kr.lår). Sten og Ole ordner kontrakten. 
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9) Beboerhenvendelse om fældning af et træ og plantning af en bøgehæk: Nævnet og grønt udvalg har 
modtaget en henvendelse fra beboerne i en bolig, hvor man ønsker at nævnet sørger for, at et træ hos 
naboen bliver fældet, fordi det skygger, og fordi man ikke har kunnet blive enige med naboen om en 
løsning. Nævnet holdning var, at nævnet ikke på denne måde kan gå ind i og afgøre konflikter mellem 
naboer. Beboerne må i stedet henvende sig til ejendomskontoret/V A. 

Beboerne ønskede endvidere at få genplantet en bøgehæk for enden af deres baghave, som de tidligere 
beboere i boligen har gravet op. Nævnets holdning til dette var, at afdelingen af økonomiske grunde ikke 
kan påtage sig at plante bøgehække i de haver, hvor de oprindeligt har stået bøgehække, fordi praksis i 
mange år har været, at beboerne frit har kunnet fjerne hækkene uden krav om reetablering ved 
fraflytning. Biba skriver et svarbrev til beboerne. 

10) Problemer på P-pladsen ved torv: Boldbanen og hønsegården på Torvs P-plads er igennem langt tid 
hverken blevet brugt eller vedligeholdt. Der skal laves en henvendelse til beboerne i strædet, som 
oprindeligt har etableret boldbanen og hønsegården. 

11) Retningslinier for gaver til jubilæer: Niels og Birthe har lavet nogle retningslinier for gaver til VA
afdelinger, ansatte og medlemmer af beboerdemokratiet ved jubilæer og runde fødselsdage. Oplægget 
blev godkendt med at par justeringer. 

C Sager til orientering: 

12) Orientering fra driften: 
Ateliervinduer: COWI vil stadig ikke påtage sig ansvaret for udbedring af de utætte ateliervinduer. 
De har anmodet om som dokumentation, at få notaterne fra beboerhenvendelser samlet i en logbog, 
hvilket de får. 

- Varmeregnskabet: NEVE er i gang med at undersøge klager over fejl i opmålingen af radiatorerne og 
heraf følgende forkerte beregninger af tekniske faktorer. De ser ud til, at beboere som rettidigt har 
klaget over for sent modtagne varmeafregninger får medhold. Ole orienterer om varmesagen i det 
kommende nr. af GB Posten. 
C2/C4 ombygning: Der udsendes en V A information til alle C-boliger (udkast vedlagt 
orienteringspapiret) 
Administration af kørselstilladelser: En beboer har klaget til V A over, at hun ikke kunne få 
kørselstilladelse for en bil til at transportere en sofa. I udlånet blev hun i stedet tilbudt at låne en 
trækvogn. Efter ønske fra Politiet fik Henrik i foråret 2000 fuldmagt til at udstede kørselstilladelser 
for biler på Galgebakkens stier (fuldmagt og regelsæt vedlagt orienteringspapiret). Henrik oplyser, at 
han fortolker 'transport af indbo' på den måde, at der kun gives kørselstilladelse til transport indbo, 
som ikke kan transporteres på en trækvogn - og vil gerne høre om nævnet er indforstået med dette 
eller ønsker tilladelserne administreret på en anden måde. 

Nævnet var enige i denne administration af kørselstilladelserne ud fra det overordnede hensyn at 
begrænse bilkørslen på Galgebakken mest muligt. 
Rengøringsstandarden i flytteboliger: Med udgangspunkt i en flyttesag, hvor indflytterne havde 
klaget over utilstrækkelig rengøring ved indflytning i en bolig, som ejendomskontoret vurderede til 
at være rengjort af fraflytteren efter normal standard for Galgebakken, ønskede Ole en drøftelse af 
niveauet for rengøring af flytteboliger: Er dette i orden eller skal det hæves? Og skal det i så fald 
gøres ved at stille større krav til fraflytternes rengøring, eller ved at afdelingen betaler for en ekstra 
grundrengøring (skønnet udgift 100.000 kr. årligt). Emnet blev drøftet, herunder om 'rengjort' er en 
tilstrækkelig klar definition, men der var ingen konklusion. 

Orienteringspunkterne 13-18: Der var Ikke uddybende kommentarer og bemærkninger. 

24 okta :r::iTYZu~ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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A. Formalia: /V)f!fp0i:. 
1) Til stede og afbud: 
2) Kommende møder: 

a) NM nr. 16, mandag den 23. oktober: Emner: ? Mødeforbereder: ? 
b) Foreningsmøde, 11/10: Biba og Jens deltager. 
c) Møder med Jan Weichardt N A om omprioritering torsdag den 5 og 12/10: 
d) Andre møder: ? 

3) Godkendelse af referat fra NM 14, 18/9: (tidligere uddelt i postkasserne) 
4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 

- Institutionernes containergårde. - Køkkenbordplader. - Schulz boliglove. 
5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager dl behandling/beslutning: 

6) Efterbehandling af budgetbeboermøde 19/9: (se bilag 6, foreløbigt beslutningsreferat) 
a) Omprioritering - noget nyt? 
b) Campingvognsparkering. Hvad skriver vi til kommunen, og hvem skriver? 
c) Miljømedarbejder. Vi foreslår, at agendagruppen i samarbejde med Ole udarbejder et forslag til 

projektbeskrivelse til Den Grønne Jobpulje og en stillingsbeskrivelse, og at vi vender tilbage til sagen 
på næste nævnsmøde. 

d) lnd~klimaundersøgelse: Skal der nedsættes et udvalg, og hvem går ind i det? 
e) TV-kanaler: Der skal en melding ud om, hvornår de nye kanaler bliver tilgængelige. 
t) Antenne/net-udbygning: Udmeldinger fra net-udvalget om, hvornår der kan holdes beboermøde, og 

om de har behov for assistance til udarbejdelse af informations- og beboermødemateriale. 
7) Udsatte punkter fra beboermødet: Hvornår skal punkterne på et beboermøde? 

a) Depositum. 
b)''Strædepenge. 

8) Serv:icekon~akt med MICO (computerservice): Det skal besluttes om vi vil indgår en servicekontrakt 
(se bilag 8) 

9) Beboerhenvendelse om fældning af træ i skel og plantning af en ny hæk på GBs regning: (Se bilag 9) 

C Sager dl orientering: 

10) Orientering fra Driften: 
11) Orientering fra V A-fælleskonferencen 30/10-1/10: 
12) Orientering fra agendagruppen (mødet den 27/9): 
13) Ejendomsvurdering: (se bilag 13) 

Af bilaget fremgår, at Vurderingsrådet mener, at Galgebakken alt i alt er 301 mil. Kr. værd, men der 
meddeles også noget om afgørelse i en vurderingssag. 

14) Nævnets forretningsorden revideret maj 2000 er udkommet (tidlige omdelt i postkasserne) 
15) Indvandrerrapport fra Ishøj modtaget (se PL 15-K) 
16) Indlæg til Galgebakkeposten november nr. 254, deadline 18/10. 

Bilag til NM 15: 
Foreløbigt referat fra NM 14, 18/9 (tidligere omdelt) 
Postliste til NM 15 
Pkt. 6: Foreløbigt beslutningsreferat fra budgetbeboermødet 
Pkt. 8: Notat om servicekontrakt med MICO 
Pkt. 9: Beboerhenvendelse til nævn/grønt udvalg om fældning af træ m.m. 
Pkt.13: Meddelelse fra Vurderingsrådet 

29. september 2000. Mvh. Mumme(mødeforbereder) og Sten Hansen, nævnssekretær 

~ 
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th-A, 

A. Formalia: 

1) Til stede og afbud: 

2) Kommende møder: 
a) Nævnsmøde nr.17, 8/11. Emner: Gennemgang/kommentarer til sidste numre afGBP. Budgetkontrol. 
b) Beboermøde om varmeafregninger 23/11 (se pkt. 6). 
c) Stiftende GF i Boligidrættens Landssammenslutning 21/11, tilmeldingsfrist 8/11 (se bilag 2.c) 

Er der interesse for sagen, eller kender nogen nogle, som måske er interesseret? 

3) Godkendelse af referat fra NM 15, 4/10 (tidligere omdelt i postkasserne) 

4) Siden sidst (kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager): 
- Institutionernes containergårde (Tilbagemelding er sket, men Ole har bedt om en liste). 
- Køkkenbordpladernes kvalitet. - Tilbagemeldinger fra Biba til beboere (vedr. kørselstilladelse, 
bøgehække/nabotræ, hønsegård/boldbane på Torvs P-plads, rengøring i flyttebolig). - Brev om 
campingvognsparkering til Kommunen. - Henvendelse til institutionerne vedr. knallertkørsel. 
- Servicekontrakt med MICO. - Retningslinier for jubilæumsgaver. - Husdyrregistrering. 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Ekstraordinært beboermøde 21. november 2000: 
a) Orientering om varmeafregningen: Dette er mødets hovedemne. Der lægger op til en orientering og 

debat, men ikke beslutninger. Er der behov for, at dette afklares yderligere i jht. vedtægter og VA og 
præciseres i mødeindkaldelsen? Udarbejdelse af skriftlig orientering om emnet fra Ole (og også fra VA 
ogNEVE?). 

b) Nye retningslinier for udbetaling af strædepenge: Emnet blev udsat på sidste BM, og tages med på 
dette beboermøde, bl.a. for at ændringerne kan ske allerede i år 2000. Modsat hovedemnet drejer dette 
sig om et beslutningspunkt. Er det tidligere oplæg tilstrækkeligt? 

c) Udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden og mødemateriale. Dagsordenen for ekstraordinært 
beboermøder ligger fast, dvs. uden mulighed for behandling af indkomne forslag. Tidsfristen for 
indkaldelsen er senest 14 dage før mødet, dvs. tirsdag den 7111. Vedtægterne nævner ikke noget om 
frister for udsendelse af materiale, når det ikke drejer sig om regnskab eller budget, men udsendelse af 
beboermødematerialet sammen med mødeindkaldelsen, er både mest rimelig og praktisk, men kan dette 
kan nås? 

7) Ansøgning omprioritering. 
a) Orientering om udarbejdelsen af ansøgningen 

bilag: "Resume om Galgebakkens behov for støtte ... af 13. oktober" udarbejdet af Ole, er tidligere 
omdelt i postkasserne, (sammen med e-mail-korrespondance om de sidste justeringer). Udfyldt 
ansøgningsskema (version af 12110) findes i postmappen, PL 16-R. 

b) Godkendelse af ansøgningen til afsendelse til Landsbyggefonden via VA. 

8) Antenne/netudbygning 
Ved Knud og Mumme. Hvordan kommer vi videre, og hvem skal lave arbejdet. Behov for møder? 
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C Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) V As procedure for klagebehandling (Med udgangspunkt i beboerhenvende/se: bilag 9.a) 
b) Beboerhenvendelse vedr. fældning af træ hos nabo 
c) De nye TV-kanaler (dato for start) 
d) Nyt om COWI og ateliervinduer 
e) Nyt om knallertkørsel 
t) Øvrige orienteringspunkter fra Driften: 

10) Orientering fra foreningsmødet 11/10 

11) Evt. betydning af meddelelsen fra Vurderingsrådet (Bilag 15-13 til NM 15) 
Sættes på dagsordenen igen, fordi det ikke blev ikke rigtigt blev afklaret, hvilken betydning meddelelsen har 
for Galgebakken. Er meningen, at GB ikke kan fa nedslag i ejendomsvurderingen for forureningen under 
Sønder, fordi der "ikke foreligger et påbud om oprydning" eller "rådighedsindskrænkninger" ?? 

12) lndlæg til GB Posten nr. 255 (december), deadline:? 

20. oktober 2000. Med venlig hilsen: 
Biba Schwoon, mødeforbereder og Sten Hansen, nævnssekretær 

Bilag til NM 16: 
Foreløbigt referat fra NM 15, 4/10 (tidligere omdelt i postkasserne) 
Postliste til NM 16 
Pkt. 2.c: Invitation til stiftende GF i Boligidrættens Landssammenslutning. 
Pkt. 7.a: Resume om Galgebakkens behov for støtte (tidligere omdelt) 
Pkt. 9.a: Beboerhenvendelse til V A og Driftsledelsen (og kopi til nævnet) 
Pkt.11: Meddelelse fra Vurderingsrådet (tidligere uddelt som bilag til NM 15, pkt.13) 

Dagsorden for NM 16, 23/10 2000 
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Referat fra nævnsmøde nr.16, mandag den 23. oktober 2000. 

A. Formalia: 

1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Lisbeth Rosenberg, Annette 
Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.). 
Afbud: Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen. 

2) Næste møder: 
a) Nævnsmøde nr.17, 8/11: Mødeforbereder: Mumme. Emner: Bl.a. valg af temaemne, Budgetkontrol, 

gennemgang af de sidste numre af GB Posten, forberedelse af juleafslutning (NM 20, 18/12). 
b) Beboermøde 21/11: Se pkt. 6. 
c) Stiftende GF i Boligidræt 21/11: Invitation og information givet videre til muligvis interesserede 

beboere. 
d) VA kursus i råderet 18/11: Biba deltager. Kursusgebyr 450 kr. vedtaget. 
e) V As grønne udvalg, informationsmøde om fjernvarme 30/10: Sten deltager. 

3) Godkendelse af referat fra NM 15, 4/11: Godkendt med ændringer. 

4) Siden sidst: 
- Institutionernes containergårde: Mangelliste på vej fra grønt udvalg til Ole. 
- Besvarelser af beboerhenvendelser: Biba har svaret beboeren som har klaget over rengøringen ved 
indflytningen (beboeren er dog stadig utilfreds). Biba har også svaret på henvendelser vedr. fældning af 
træ/plantning af bøgehæk og kørselstilladelse. · 
- Knallertlarm fra klubben: Lisbeth har snakket med Marianne fra klubben, som oplyser, at det ikke er 
klubmedlemmer som larmer. Klubben har i øvrigt tidligere snakket med både V A, Politi og SSP om 
knallertproblemer. 
- Kasseret tøj fra Tøjcafeen til containerpladsen: I stedet for en kasse til kasseret tøj, er det måske en 
bedre ide at udlevere en nøgle. 
- Servicekontrakt med MiCo: Er modtaget til underskrift (pris 3000 kr.lår ekskl. Moms). 
-Retningslinier for jubilæumsgaver: Beløbet for ansatte ved 10 års jubilæum hæves. 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

B. Sager til beslutning: 

6) Ekstraordinært beboermøde 21. november: 
a) Orientering om varmeafregningen: Repræsentanter fra VA og NEVE deltager. Ole bringer en 

artikel om emnet i GB Posten nr. 254, som også er informationsmateriale til beboermødet. 
b) Nye retningslinier for udbetaling af strædepenge: Kommer på beboermødet som beslutningspunkt. 

Biba gennemgår det tidligere beboermødeoplæg med Niels (evt. uddybes oplægget). 
c) Udsendelse af mødeindkaldelse, dagsorden og materiale (kun strædepengeforslaget): Bliver 

husstandsomdelt sammen senest 7 /11, som er tidsfristen for mødeindkaldelse. 

7) Ansøgning om omprioritering: 
a) Orientering om arbejdet: Ole og Mumme orienterede: Arbejdet med at formulere ansøgningen til 

landsbyggefonden er nu afsluttet. V A har ydet god hjælp i det komplicerede arbejde og bakker aktivt 
ansøgningen op. 

b) Godkendelse af ansøgningen: Nævnet godkendte ansøgningen, som herefter sendes til Kommunal
bestyrelsen og derefter til Landsbyggefonden. 
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8) Antenne/net-udbygning: 
Mumme havde i samarbejde med Knud og netudvalget lavet et oplæg til nævnsmødet, om hvordan 
faserne i det videre forløb bør tilrettelægges: 
1: Der udarbejdes i samarbejde med rådgiveren en visionsbeskrivelse af de tekniske og økonomiske 
muligheder. Herefter beboermøde om dette. 
2: Hvis beboermødet er positivt stemt udarbejdes et udbudsmateriale til licitation, som godkendes på et 
nyt beboermøde. 
3: Afholdelse aflicitation. Herefter beboermøde og/eller urafstemning om resultatet. 
4: Udførelse af projektet. 
I oplægget foreslås også, at Henrik Kressner engageres som rådgiver i processen. 

Diskussion af emnet: Det er vigtigt, at nettet laves som et fælles TV antenne-anlæg for alle husstande 
og at antenne-anlægget udformes, så de enkelte husstande selv kan vælge, hvilke TV-kanaler man vil 
modtage. Betalingen skal kunne ske afhængigt af de individuelle kanalvalg. Endvidere skal rådgiveren 
være formelt og reelt uafhængig af såvel kabel-entreprenører som program-leverandører. Nævnet 
tilsluttede sig oplægget, og at Henrik Kressner engageres som rådgiver på de vilkår, som er formuleret. 
Mumme og Knud laver de sidste justeringer i oplægget, hvorefter det sendes til Henrik Kressner. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra driften: 
a) V As procedure for klagebehandling: Ole orienterede om proceduren. Mht. sagen, som var 

anledning til spørgsmålet, oplyste Ole, at han har bedt de involverede om at uddybe/bekræfte nogle 
punkter. 

b) Beboerhenvendelse om fældning af et træ hos naboen: Ole orienterede. Knud vil henvende sig til 
naboerne med et tilbud om en praktisk hjælp til løsning af problemet, så yderligere korrespondance 
og sagsbehandling undgås. 

c) Nye TV-kanaler: Det bliver muligt at modtage TV2 Zulu fra denne uge. 
d) COWI og ateliervinduer: Som ønsket af COWI har ejendomskontoret udarbejdet en logbog til 

dokumentation af problemets omfang. Logbogen viser, at der indtil nu er registreret 198 tilfælde af 
problemer med utætte ateliervinduer. 

e) Nyt om knallertkørsel på stierne: Der er endnu ikke kommet et samlet udspil fra Kommunen , Men 
Kommunen har dog fået lukket bommene de steder, hvor der er bomme. Dette har i øvrigt givet 
anledning til en beboerklage over, at bommene er blevet lukket. Ole vil bede kommunen om, at 
forsyne bommene med refleksstriber. 

10) Orientering fra foreningsmødet 11/10: Biba orienterede: Mødet blev holdt i Blokland, og tog 
udgangspunkt i bebyggelsen: Bl.a. tilbygning med altankarnapper, den kommunale anvisningsret og 
ældreboliger. 

11) Meddelelsen fra Vurderingsrådet: Meddelelsen drejer sig muligvis om en afgørelse vedrørende 
forureningen under Sønder. I så fald er det en afgørelse, som GB ikke har kendskab til. Lisbeth kontakter 
Kommunen for at få udredt trådene. 

16. november 2000. Med venlig hilsen 

~lwv /(Ml/Jltlv· 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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1) Til stede og afbud: 
2) Kommende møder: 

a) Nævnsmøde nr. 18, 20/11: 
b) Beboermødet 21/11: 
c) Reception for Vinie Hansen, 24/11: (PL 17-R) 
d) Julafslutnings-møde (NM 20, 18/12) 
e) 

3) Godkendelse af l'eferat fra NM 16, 23/10 (tidligere omdelt i postkasserne): 
4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 

- Vurderingsmeddelelsen: (Lisbeth). -Institutionernes containergårde:. - Køkkenbordplader: 
- Nabo-træ: (Knud) 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Forberedelse af beboermødet 21/11: 
Modeindkalde/sen inkl. dagsorden og strædepengefors/ag bliver husstandsomdelt 7111. Oplæg til 
orienteringen om varmeqfi'egningen; se Oles indlæg i GB Posten 254. Hvem fremlæger 
strædepenge.forslaget? Forslag til dirigenter? 

7) Valg af tema-emne for NM 18, 20/11:( bilag 7) 
.ff.' oplægget er der to temaemner tilbage i .fht. listen: 1. Nævn,;arbejdet og 2. Galgebakke-strukturen. De 
øvrige emner er blevet behandlet og/eller i udvalgsarbejde. 

8) (Orientering om) Budgetkontrol. 
Ole arbejder på sagen. Muligvis vil der ligge et papir til nævnsmødet, og i hvertfåld en orienteringfi'a Ole 
0111 budget-situationen. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) Orientering om analyse af vandkvaliteten i bolig i over (bilag 9 .a) 
b) Nyt om ansøgningen om omprioritering? 
c) 

10) Referat fra møde i Grønt udvalg (GBs): (Bilag 11) 

11) GB Posten 
a) Gennemgang og kommentarer til de sidste numre 
b) Indlæg til GB Posten nr. 255, deadline 15/11 

Bilag til NM 17: 
Foreløbigt referat fra NM 16, 23/10 (tidligere omdelt) 
Postliste til NM 17 
Pkt. 7: Eksempler på temamøde-emner 
Pkt. 9.a: Brev til beboer om vandkvalitet og analyserapport 
Pkt. 11: Referat fra møde 25. oktober i Grønt udvalg 
Pkt. 12: GB Posten nr. 253 og 254 

n,-,rr,,,..,,,J" u -(,..,. "l\Tli Æ I 7 A / I 1 ? /l/l/l 

3. november 2000. Med venlig hilsen 
Mumme, møde.forbereder o~ten Ha~<ren, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr.17, onsdag den 8.november 2000 
A. Formalia: 

1) Til stede: KnudHansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, 
Biba Schwoon, Ole Binderup (afd. leder), Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Atbud: Birthe Y. Nielsen. 

2) Kommende møder: 
a) Næste nævnsmøde: NM 18, 20/11. Emner: budgetkontrol, beboermøde 21/11, temaemne (se pkt. 7) 

Mødeforbereder: Jens. 
b) Beboermøde 21/11: Niels fremlægger strædeforslaget. 
c) Reception for Vinie Hansen 24/11: Biba og Jytte deltager. 
d) Juleafslutning: Finder sted på NM 20, 18/12. Knud kontakter en leverandør og finder ud af menuen. 
e) Beboermøde i Hyldespjældet 13/11: Emnet er fællesantenne og netværk, og GBs netudvalg er 

inviteret. Knud deltager. 

3) Godkendelse af referat fra NM 16, 23/11: Godkendt uden bemærkninger. 

4) Siden sidst (korte spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 
- Meddelelse fra Vurderingsrådet: Lisbet har fået et fået et notat fra Kommunen om 

jordforureningen under Sønder: Forureningen medfører ikke indskrænkninger i 
dispositionsmulighederne eller gener i øvrigt, hvilket er baggrunden for at vurderingsrådet ikke giver 
nedslag i ejendomsskatten. 
Skygge fra nabo-træ: Knud fortalte, at sagen bliver løst i strædet. 
Institutionernes boldbane: Der er kommet klager over øget støj fra institutionernes nye boldbane. 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. (Pkt. 9: Vedr. ansøgningen til Landsbyggefonden, blev dog 
ændret til et beslutningspunkt under mødet) 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Forberedelse af beboermødet 21/11: Oles artikel om varmeafregningerne i GB Posten nr. 254 er 
oplægget til emnet på beboermødet. Oplægget om strædepenge er uddybet lidt og udsendt sammen med 
indkaldelsen. Nils fremlægger forslaget. Biba kontakter mulige kandidater til dirigenthvervet. 

7) Valg af tema-emne til NM 18: Emnet 'Galgebakke-strukturen' (bl.a. om råderetten og 
ansvarsfordelingen for vedligeholdelse mellem beboere, stræder, ansatte og GB-fællesskabet) blev valgt 
som temaemne. Biba laver et oplæg. 

8) Budgetkontrol: Kort orientering fra Ole: Der er et lille overskud i fht. budgettet. Det skyldes primært, at 
den ekstra lejeforhøjelse for supplementsrum og D-huse ikke var indregnet i budgettet. I øvrigt stigende 
renovationsudgifter og højere udgifter til varmemålingmåling m.v. Selve behandlingen af 
budgetkontrollen udsat til næste nævnsmøde. 

9) Kommunens indstilling til GBs ansøgning til Landsbyggefonden: Kommunens administration har 
udarbejdet en indstilling til Landsbyggefonden om Galgebakkens og de andre boligafdelingers 
ansøgninger. I indstillingen gives GBs ansøgning lavere prioritet end de øvrige afdelingers ansøgninger. 

Nævnet finder ikke, at begrundelserne for denne prioritering er rimelige eller korrekte. Det blev 
besluttet hurtigt at kontakte Kommunalbestyrelsen for at gøre opmærksom på dette. Dels med et brev til 
Borgmesteren, og dels med henvendelser til kommunalbestyrelsesmedlemmer, således at de kan nå at 
rette indstillingen, når Kommunalbestyrelsen tager stilling til den på det kommende møde. Mumme og 
Biba fortager henvendelserne. 
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C. Sager til orientering: 

10) Orientering fra driften: 
a) Resultater af analyse af vandet i en bolig i Over: Analysen viser, at vandet har en meget fin kvalitet, 

hvilket bl.a. skyldes, at det nye vanneanlægs konstruktion hæmmer bakterieudviklingen. Ole skriver 
en artikel til GB Posten om vandkvaliteten. 

b) I øvrigt (ud fra orienteringspapiret nyt fra Driften uddelt til mødet): 
- Ateliervinduer: COWI har foreslået, at der reklameres til entreprenøren - men kun over de 5 

ateliervinduer, hvor der har været vandindtrængen mindst 3 gange. Dette er helt uacceptabelt, bl.a. 
fordi det vil give afdelingen store årlige driftsudgifter til vinduesrensning, og beboerne vedvarende 
gener fra utætte vinduer. 

- Klager over støj fra institutionerne: Ole har skrevet til de to beboere og bl.a. refereret Lisbets samtale 
med Marianne fra institutionerne. Endvidere er VA inde i klagebehandlingen. 

- C2/C4 ombygninger: To nabo-par er fortsat interesseret i at få foretaget en C2/C4-ombygning. Så snart 
de skriftligt har bekræftet dette, sætter Ole gang i ansøgningen om byggetilladelse og indhenter tilbud 
fra håndværkere. 

11) Referat fra møde i GBs grønne udvalg 25/10: Taget til efterretning. 

12) Galgebakke Posten: 
b) Kommentarer til sidste numre af GB-Posten: Knud kunne referere fra et møde i sit stræde, at 

beboerne (helt uopfordret) var kommet med ros til både Galgebakkeposten og nævnet. 
c) Indlæg til kommende GB-Post (nr. 255): Ole skriver om vandkvaliteten. Der bringes igen et opråb 

om oprydning efter nytårsfesten. 

24.;;;;t:}}t:::;;;::;· 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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MODTAGET11/ll.2.mR? > 
1) Til stede og atbud: 

2) Kommende møder: 
a) Næste nævnsmøde (nr. 19, 6/12): Forslag til emner: ? Mødeforbereder: ? Tilmelding til juleafslutning? 
b) VA økonomi-weekend 27.-28/12001(bilag 2.b): 
c) Andre møder? 

3) Godkendelse af referat fra NM 17, 8/11 (tidligere omdelt i postkasserne). 

4) Siden sidst: Kort orientering om og korte spørgsmål til igangværende sager: 
Tilbagemeldinger om C2/C4 ombygninger? 

- Netudvalgets møde 23/11 om kontrakt med rådgiver 
Orientering fra Hyldespjældets beboermøde 13/11 om fællesantenne og netværk (v. Knud) 
Beboerhenvendelse til nævnskontoret om støjgener fra institutionernes boldbane. 
Andet nyt siden sidst? 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Beboermødet 21/11: Har vi fundet en dirigent? 

7) Budgetkontrol for 3. kvartal 2000 (Nogle nævnsmedlemmer fik materialet til sidste NM. Ekstra sæt ligger 
fremme i nævnslokalet). 

8) Tema-emne, Galgebakke-strukturen (Oplæg fra Biba kommer senere i postkasserne). 

C. Sager til orientering: 

9) Orientering fra Driften: 
a) Støjgenerne fra institutionernes boldbane. 
b) Status for NEVEs tjek af radiatorregistreringen 
c) Øvrige punkter ud fra orienteringspapiret som uddeles til mødet: 

10) Kommunalbestyrelsens behandling af omprioriteringsansøgningen (Bilag 11, samt nævnets brev til 
Borgmesteren tidligere omdelt i postkasserne). Af bilaget fremgår, at Kommunalbestyrelsen har ændret i 
indstillingen til Landsbyggefonden, så GBs ansøgning ikke nedprioriteres! Dvs. at ekspres-henvendelserne 
til Borgmesteren og kommunalbestyrelsesmedlemmer har virket. 

11) Indeklimaundersøgelsen: Orientering om (for)arbejdet til spørgeskemaundersøgelsen om indeklima v. 
Jens. 

12) V A-bestyrelsens beslutning om udlejning af supplementsrum: Af bestyrelsesreferatet fra 25/10 fremgår, 
at Bestyrelsen har godkendt administrationens oplæg (PL 18-H). Sten har kontaktet Poul Reynolds for at 
høre nærmere: VA vil indsende en ansøgning om dispensation til Boligministeriet, så den nuværende 
praksis for udlejning af Galgebakkens supplementsrum kan bibeholdes. Så i hvert tilfælde indtil der 
kommer svar fra Boligministeriet, sker der ingen ændringer i udlejningsreglerne. 
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13) Bestilling/kopiering af nye nævnshåndbøger (PL 18-J): Sten har bestilt et eksemplar af den nye 
nævnshåndbog (100 kr.) Herefter kan ekstra eksemplarer kopieres til nævnsmedlemmer, som ønsker det. 

14) Ny BL-pjece om afdelingsbestyrelsen (PL 18-W): BL har udsendt en pjece om 
afdelingsbestyrelsen(=nævnet). Sten har bestilt et antal pjecer (gratis), som lægges på kontoret til 
interesserede. 

15) Indlæg til Galgebakke Posten: Næste nummer er nr. 255 (februar 2001- deadline?) 

Bilag til NM 18: 
Foreløbigt referat fra NM 17, 8/11 (uddelt i postkasserne) 
Postliste til NM 18 
Pkt. 2.b: Invitation til V As økonomi weekend. 
Pkt. 7: Materiale uddelt til sidste NM. Ekstraeksemplarer ligger på kontoret. 
Pkt. 8: Oplæg om Galgebakke-strukturen til tema-emnet (kommer senere i postkasserne) 
Pkt. 10: Udskrift fra Kommunens hjemmeside om Kommunalbestyrelsens beslutning. 

Brev til Borgmesteren fra nævnet v. Biba og Mumme (tidligere omdelt i postkasserne) 

17. november 2000. Med venlig hilsen 

Jens Ellesøe Olsen , mødeforbereder og Sten Hansen, ~nssekretær , 

~~' 
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Referat fra nævnsmøde nr.18, mandag den 20.november 2000 

A. Formalia: 

1) Til stede: Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, Biba 
Schwoon, Ole Binderup (afd.leder) Sten Hansen (sekr. og ref.) Atbud: Knud Hansen, Jytte Jørgensen. 

2) Kommende møder: 
a) Næste nævnsmøde, NM 19, 6/12: Emner (bl.a.): Antenne og netværk. Mødeforbereder: Mumme 
b) VA økonomiweekend 27-28/1: Jens deltager, og hører Niels og Leif om de er interesserede. 

3) Godkendelse af referat fra NM 17, 27/11: Godkendt med ændringer. 
4) Siden sidst (korte spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 

• Beboermøde i hyldespjældet om antenne og netværk: Ole orienterede fra mødet. 
• Møde med Henrik Kressner om rådgivning i net-projekt: Mumme orienterede om mødet. Udvalget 

inddrager Torben Jørgensen/V A i det videre arbejde med kontaktudkastet. 
• Støjgener fra institutionernes boldbane: Sten orienterede om beboerhenvendelse på nævnskontoret 
(se i øvrigt pkt. 9.a). 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Beboermødet 21/11: Anita stiller op til dirigentposten, og Biba som med-dirigent. 
7) Budgetkontrol 3. kvartal 2000: Samlet viser budgetkontrollen et overskud på ca. 181. 000 kr. i fut. 

budget 2000. 
Afvigelser på enkeltposter, bl.a.: Renovationsudgifteme stiger med 21 % mod forventet 10%. 

Stigningen skyldes øgede takster, ikke øget forbrug. Målerudgifter til NEVE på 166.000 kr. var ikke med 
i budget 2000. Mindreforbrug på 200.000 kr. til planlagt vedligeholdelse (konto 116) bl.a. fordi 
betonrenoveringer er blevet udskudt til 2001. (I budget 2001 forudsættes, at betonrenoveringeme 
finansieres med ekstern kapitaltilførsel.) Merforbrug til køleskabe/komfurer på 180.000 kr. Skyldes 
måske at trinette-regnskabet fejlagtigt er medtaget på denne post. Ole undersøger det. Merindtægt på 
353.000 kr. fordi lejeforhøjelsen/-omlægningen for D-huse og supplementsboliger ikke var medtaget i 
budget 2000. 

8) Tema-emne: Galgebakkestrukturen: Formede sig som en bred diskussion på grundlag af et oplæg fra 
Biba om boligpolitiske tendenser (forskelle på ejere og lejere, individualisering, råderet, ansvars
fordelingen mellem husstande og fællesskabet, større krav og udgifter til administration og service - og 
hvilleen betydning det hele har for Galgebakken). 

Problemstillinger i diskussionen (bl.a.): 
- Tendens til at boligpolitiske holdninger bliver overtaget uden diskussion og gjort til kendsgerninger 

( f.eks. begrebet 'ejergen', hvormed det kan blive en kendsgerning, at boligejere er individualistiske og 
ansvarsbevidste, og at boliglejere er det modsatte). 

- Fælles vedligeholdelse af boligerne opfattes af nogle/mange? beboere som fordele og ikke som 
begrænsninger (f.eks. økonomisk sikkerhed mod uforudsete udgifter til vedligehold og fornyelser, 
frihed fra tunge vedligeholdelsesopgaver, hvis man ikke har tid, lyst eller håndelag til at gøre det selv). 

- Galgebakken har mange fælles muligheder og faciliteter, som gør det rart at bo her, og som ikke findes i 
private boligområder, men det kan være et problem for de enkelte beboere at finde tid, energi og 
engagement til at bruge de fælles muligheder. 

- Udvidelserne i råderetten giver flere muligheder for individuelle forandringer/forbedringer af boligen, 
men kan også give Galgebakken mere besvær og fællesudgifter (f.eks. mere tidsforbrug til 
særbehandling, et højere klageniveau pga. uklare standarder ved flytning, registreringer af boligernes 
individuelle ændringer og økonomiberegninger i forbindelse hermed). 

- Endnu ved vi ikke, hvad ændringerne indebærer for Galgebakken (hvilke ideer og ønsker kommer, 
hvordan vil V A administrere, fordelingen af kompetence mellem VA og Galgebakken, arbejdet med 
ændringer i råderetskataloget). 
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- Hidtidige krav om, at mange ændringer skal føres tilbage ved fraflytning begrænser mulighederne for at 
lave fornuftige forbedringer (f.eks. indretning af køknerne så der bliver bedre spiseplads). 

- Krav om en bestemt standard, sikrer indflyttere mod særprægede farvevalg og boligindretninger, og 
giver en garanti for en professionel kvalitet i boligernes indretning. 

- Hvad skal der gøres med de huse, haver og hele stræder som forfalder, fordi beboerne ikke foretager 
nogen vedligeholdelse. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra driften: 
a) Beboerklager over gener fra institutionernes boldbane: Ole orienterede om klagerne som pt. 

behandles i V A. Ole og Biba har besøgte banen torsdag den 9/11 og i hvert tilfælde på dette på dette 
tidspunkt, var der faktisk meget støj. Ole har diskuteret problemerne med institutionen og foreslået at 
reglerne for brugen af banen nedskrives, og at der evt. laves nogle foranstaltninger, som mindsker 
generne. 

b) Status for NEVE · s tjek af radiatorstørrelser/tekniske faktorer: NEVE er i gang med at kontrollere 
det område, hvor der var fejl. De har kun fundet et 'nyt' fejltilfælde, men er endnu ikke færdige. 

c) Øvrige punkter ud fra orienteringspapiret: 
• Ateliervinduer: V As driftschef Torben Jørgensen har nu kontaktet COWI på et højere niveau, for at 
få aftalt en tilfredsstillende løsning på problemet med de utætte ateliervinduer. 
• Ændret beregning af kompensation: Hvis kompensationsberegningen fremover ændres så 
gårdhavehusene tilgodeses mere, vil varmen især blive dyrere for rækkehusene i de varmecentral
områder, hvor der er fhv. få rækkehuse i fht. gårdhavehuse (dvs. Vester Syd, Mark og Sten). 
• C2/C4-ombygninger: Begge nabbpar har bekræftet ombygningsønsket skriftligt, og VA søger 
byggetilladelse. 
• Galgebakkes agendaplan: Ole har orienteret Bente Heltberg, (V As miljømedarbejder) om 
Galgebakkens agendaarbejde, og har også aftalt møde med BH 23/11.Bente Heltberg kommer på 
besøg. 
• Varmen i Vester Syd: Her har det ikke været muligt at skaffe nok varme til alle, og der bliver 
derfor udskiftet ventiler i områdets varmeanlæg og lavet en ny indregulering. 

10) Kommunalbestyrelsens behandling af GBs ansøgning om omprioritering: Ekspres-henvendelserne 
til Kommunalbestyrelsen har virket: Gode argumenter har fået Kommunalbestyrelsen ( og 
Økonomiudvalget) til at ændre forslaget til Kommunens indstilling til Landsbyggefonden, så 
Galgebakken ikke prioriteres lavere end de andre boligafdelinger. 

11) Indeklimaundersøgelsen: Boligforbedringsudvalget laver nogle tilføjelser og opdateringer i fht. 1996-
spørgeskemaet. Herefter prøver Jens at få involveret dem som deltog i den første undersøgelse i arbejdet 
med den kommende undersøgelse. 

12) Udlejningsregler for supplementsrum: VA vil søge om dispensation i Boligministeriet, så de 
nuværende udlejningsregler kan bibeholdes. Indtil der kommer svar herfra, sker der ingen ændringer i 
V As udlejnings-praksis. 

13) Nævnshåndbog 2000: Sten har bestilt et eksemplar af den nyeste nævnshåndbog. Ekstraeksemplarer 
bliver kopieret til dem som ønsker det. 

14) Ny BL-pjece om afdelingsbestyrelsen: Ekstraeksemplarer er bestilt og lægges frem til interesserede på 
nævnskontoret. 

15) Indlæg til kommende GB-Post ( nr. 255, februar 2001): Ikke noget endnu (deadline er 24/1). 

13. de2Ct~~ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr.19, onsdag den 6.december 2000 

A. Formalia: 
1) Til stede: Knud Hansen (mødeleder), Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette 

Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Claus 'Mumme' Mortensen, Lisbeth Rosenberg 

2) Kommende møder: 
a) Næste nævnsmøde: Mandag den 18/12, kl. 18°0 i Pubben. Emnet: Juleafslutning med spisning. 

Knud sørger for bestilling af mad til 12 personer. Sten reserverer pubben og henter nøgle. Knud, Sten 
og Annette mødes kl. 1700 og forbereder. Aftenen slutter med oprydning som fælles projektopgave. 

b) Personalets julefrokost 15/12: Nævnet giver personalet en fælles julegave i form afto flasker snaps. 
Sten sørger for indkøb og aflevering. 

c) Møde i V As grønne udvalg om fugt og mug, 18/1 2001: Biba, Jens og Sten deltager. Sten tilmelder. 
d) Kommende møder i forbindelse med net-projektet: (Deadlines fremgår af kontraktudkastet. Se i 

øvrigt forslag til nævnsmødeplan n.f.). 
e) Nævnsmødeplan for 1. halvår 2001: Sten laver et forslag. 
f) Første nævnsmøde efter nytår: Onsdag den 10. januar. 

3) Godkendelse af referat fra NM 18, 20/11: Godkendt med ændringer. 

4) Siden sidst (korte spørgsmål til og orientering om igangværende sager): 
•Miljømedarbejderstillingen: Arbejdsgruppen har lavet nogle opgavebeskrivelser og et 
stillingsopslag. Stillingsopslaget kommer i Søndagsavisen den 10/12. Ansøgningsfrist 3/1. Jobsamtaler 
uge 2 og 3. Ansættelse 1/3. •Indretning af nævnslokalet: Biba og Lisbeth vurderer bestanden af 
inventar og dets tilstand, tager en snak med GB-Posten, og det mest manglende indkøbes. •Hønsegård 
og boldbane på Torvs P-plads: Torv 3 har holdt strædemøde, hvor de besluttede at rydde op på det 
indhegnede areal. Til foråret holdes et nyt strædemøde for at se, om der er tilstrækkelig interesse til at 
genoplive hønsegården. •P-skilte: Nogle af skiltene på parkeringsplads A (som oplyser at parkering er 
forbeholdt Galgebakken) er forsvundet. Ole får sat nye skilte bliver sat op, hvor de mangler. •Kontakt
problemer til Falck: I forbindelse med et kloakoverløb, havde nogle beboere problemer med at få 
kontakt til Falck via nummeret, som er oplyst i Galgebakke Posten. Ole undersøger, hvad dette skyldtes. 

5) Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

' B. Sager til behandling/beslutning: 

6) Efterbehandling af beboermødet 21/11: 
a) Debatten om varmeafregningerne: Det store diskussionsemne på beboermødet var, om beregnings

metoden skal ændres: Skal kompensationen til gårdhavehusene øges, og skal opdelingen af 
Galgebakken i varmecentralområder droppes ved beregningen af den enkelte boligs varmeafregning? 

På nævnsmødet blev især principperne diskuteret: Er det øgede vannetab i gårdhavehusene en 
'bagdel', som folk må tage med, når de vælger fordelene ved at bo i et fritliggende gårdhavehus, eller 
bør der fuldt ud kompenseres for varmetabet? Findes der overhovedet en metode, som giver en 
objektiv retfærdig fordeling, eller er det grundlæggende et spørgsmål om 'politik'? Hvordan med 
Galgebakkens muligheder for fællesinvesteringer i varmebesparelser med bedre isolering o.a., hvis 
gevindsten ved varmebesparelsen er individuel, og afhængig af om man bor i den hustype, som der 
bliver lavet investeringer i? 

Konklusionen var, at der skal laves nogle forskellige modeller for fordeling af varmeudgifterne, 
hvor konsekvenserne er regnet igennem. På grundlag heraf må det så besluttes, om den hidtidige 
beregningsmetode skal bibeholdes, eller om den skal ændres. 

b) Strædepenge: Det fremlagte forslag blev godkendt af beboermødet. Det indebærer, at kassereren hvert 
år til 1. oktober skal opgøre det resterende beløb, som derefter fordeles i en anden ansøgningsrunde, 
hvor bl.a. små stræder tilgodeses. 
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7) Net- og antenneprojekt: 
a) Sammenfatning fra div. møder om netværk: Knud og Ole samlede op fra forskellige møder om 

netværk i Hyldespjældet og i V A: Der er mange firmaet på banen, og der tilbydes mange forskellige 
typer løsninger. Alle (inklusiv de sagkyndige) har svært ved at sige, hvilken netværksløsning som bør 
vælges, men et gennemgående råd er, at en boligafdeling bør søge for selv at stå som ejer af kabler og 
teknisk udstyr. I Hyldespjældet var der i øvrigt stor interesse for GB's/netudvalgets erfaringer fra 
spørgeskemaundersøgelsen. 

b) Udkast til kontrakt med rådgiver: I september gav beboermødet sin tilslutning til, at nævnet 
igangsætter et forprojekt for et kabelnetværk på Galgebakken. Knud og Mumme har efterfølgende og 
i samråd med Torben Jørgensen fra VA forhandlet med Henrik Kressner om en rådgiverkontrakt. 
Knud fremlagde og kommenterede det foreliggende kontraktudkast: Kontrakten er endnu ikke færdig 
til underskrivelse, bl.a. skal den færdige kontrakt opdeles i selvstændige dele svarende til de 4 faser i 
forløbet. Når nævnet har besluttet, at første fase skal iværksættes, går VA (Ole Binderup og Torben 
Jørgensen) i gang med, at forhandle kontrakten færdig med rådgiveren. 

Kommentarer til kontraktudkastet: Det bør sikres, at firmaet Birch & Krogboe overtager ansvaret 
for opgaven, i tilfælde af at rådgiveren falder fra. Det bør sikres, at rådgiveren sørger for, at en 
virksomhed påtager sig ansvaret for, at anlægget ved afleveringen er fuldt funktionsdygtigt, således at 
evt. fejl og mangler ved afleveringen ikke bliver Galgebakkens 'egen sag'. 

Nævnet besluttede herefter, at indstille til VA at igangsætte første projektfase, jf. tidligere udsendte 
net-plan og det foreliggende kontraktudkast. 

C Sager til orientering: 

8) Orientering fra driften: 
a) De utætte ateliervinduer: Efter brev fra Torben Jørgensen har Phyllis Larsen fra COWI foreslået et 

møde om sagen. Ole Binderup og Torben Jørgensen deltager (datoen endnu ikke fastlagt). 
b) Øvrige punkter ud fra orienteringspapiret: 

• Salg af Galgebakkens institutioner?: På et møde den 30/11 oplyste kommunens tekniske direktør 
Marianne Christensen, at Kommunen er interesseret i at købe Galgebakkens institutioner. Som oplæg 
til salgspris blev nævnt, at salget skal være udgiftsneutralt for Galgebakken. Årsagen til Kommunens 
ønske er, at man påtænker at foretage en række store investeringer i bygningerne, dels for at udbedre 
svampeskaderne i Glæden og dels for at istandsætte og ombygge bygningerne i øvrigt. Et evt. salg 
forudsætter, at en række forhold afklares, bl.a. fordelingen af udgifterne til vedligeholdelse af de fælles 
faciliteter (stier, p-plads, græsplæner osv.), som Galgebakken som udlejer hidtil har varetaget. 
(Orienteringspapiret indeholder en oversigt over de samlede vedligeholdelsesudgifter til disse 
fællesanlæg). 

Nævnets spørgsmål og kommentarer (bl.a.): Lejeindtægten fra institutionerne indgår i GBs samlede 
årsbudget. Hvordan kan der laves et salgs-arrangement, som reelt virker udgiftsneutralt, hvis denne 
indtægt i fremtiden udgår? Hvordan kan Galgebakkens indflydelse på udformningen og anvendelsen 
af bygningerne som ejer og udlejer erstattes af en tilsvarende indflydelse som nabo efter et salg? Inden 
beslutning skal konsekvenserne udredes. Både konsekvenserne af at sige 'ja tak' og 'nej tak' til et 
købstilbud fra Kommunen. Nævnet afventer i øvrigt nærmere og uddybende henvendelser fra 
Kommunen. 
• Kommunens (betingede) godkendelse af budget 2001: Kommunens Økonomikontor har 
udfærdiget en indstilling til godkendelse af Galgebakkens budget (vedlagt orienteringspapiret). Af 
denne fremgår bl.a., at Økonomikontoret ikke finder det acceptabelt, at der for finansieringen af nogle 
vedligeholdelsesarbejder i 2001 budgetteres med en forventet ("hypotetisk") kapitaltilførsel. Jan 
Weichardt vil oplyse Økonomikontoret om, at Galgebakken da naturligvis ikke vil igangsætte de 
pågældende vedligeholdelsesarbejder, inden der foreligger et støttetilsagn fra Landsbyggefonden, men 
det er i orden, hvis Økonomikontoret ønsker dette tydeliggjort ved en reduktion af kontoen i budget 
2001. 
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• Udkast til reglement for benyttelse af klubbens boldbane: På grundlag af samtaler med 
repræsentanter fra klubben har Ole har udfærdiget et udkast til reglement for brugen af boldbanen 
(vedlagt orienteringspapiret), men klubben mener, at reglerne er for snærende. Klubben vil gerne 
holde et møde med deltagelse af alle implicerede . 

Nævnet diskuterede om et reglement i praksis kan overholdes af brugerne, om et reglement kan løse 
problemerne med støjgener for naboerne, og om der bør fokuseres mere på ændringer af banens 
indretning for at mindske generne. En afvejning af hensynet til de nærmeste og mest udsatte naboer 
med hensynet til boldbanens brugere er vanskelig at foretage, men der var enighed om, at nævnet 
inden et møde må have afklaret sin stilling. 

Kommentarer til de øvrige orienteringspunk.ter (9-11): Blev ikke nået pga. tidspres. 
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Sten Hansen, nævnssekretær 
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