Referat fra nævnsmøde nr.1, onsdag dl 0. januar 2001
Særligt punkt: Præsentation af netværksprojektet:
Til stede: Henrik Kressner (GBs net-rådgiver): Lis Jønsson, Jann Regan, Jesper Thyme (medlemmer af GBs
netudvalg). Fra nævent: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Claus Mumme Mortensen, Lisbeth Rosenberg,
Annete Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsider), Sten Hansen (skretær og referent).
Afbud: Niels Keller, Jens Ellesøe Olsen.
Mødet foregik på grundlag at en skriftlig redegørelse fra Henrik Kressner ('Studie for Galgebakken'),
hvori de forskellige valgmuligheder vurderes, og det konkluderes og foreslås, at GB indhenter tilbud på et
kombineret analogt/digitalt kabelnetværk med alternativ pris for et helt igennem lyslederbaseret system.
Henrik fremlagde og uddybede redegørelsen og besvarede spørgsmål.
Vurderingerne af fremtidssikring, kapacitetsbehov, økonomi m.v. blev grundigt drøftet, og der var enighed
om, at der bør arbejdes videre med forslaget, så det kan fremlæggelse på et beboermøde. Beboermødet blev
fastlagt til tirsdag den 13. februar. Beboermødeindkaldelse og-materiale forberedes, i samarbejde med
Henrik Kressner, af Knud, Mumme og netudvalget iøvrigt. Planlægningsmøde tirsdag den 16/1, hvor også
Sten og Ole deltager.

DET ORDINÆRE NÆVNSMØDE:

A. Formalia:
1) Til stede: De ovenstående fra nævnet og Ole Binderup og Sten Hansen (ref.).
2) Kommende møder:
a) NM 2, mandag den 22/1 : Emner: Forberedelse af markvandring, strædekonkurrence og

oprydningsdag.Mødeforbereder:Biba
b) Møde i VAs grønne udvalg, 18/1, kl.19° 0 : Emne: Fugt og mug. Sten, Biba og Jens deltager.
c) Samarbejdsmøde ml. kommune og boligselskaber, 11/1: Biba deltager.
d) VAs foreningsmøde, 30/1: Biba (og Jens?) deltager.
e) Møde med klubben og naboerne vedr. boldbanen, sidst i januar: Lisbeth deltager..
t) Kommunens nytårs-arrangement 14/1: Knud deltager.
3) Referat fra NM 19, 6/12 2000: Godkendt.
4) Siden sidst: Udsat til næste NM.
5) Dagsorden: Godkendt. (Pkt. 11 dog tilføjet under mødet.)

B. Sager til behandling/beslutning:
1

6) Ændring af opgørelsesmetode og kompensationsberegning for kommende varmeafregninger?

} Ole fortalte, at han var i færd med at udarbejde en sammenligning af husstandenes varmeregninger for de
forskellige boligtyper. Det ser ud til, at især gårdhavehusene har betalt en hel del mere i varme pr. m2, end
især B-rækkehusene. Sammenligningen viser imidlertid også, at der er meget store individuelle forskelle i
varmeudgifterne pr. m2 , når man sammenligner boligerne inden for den samme hustype.
Nævnet besluttede, at der skal indkaldes til et beboermøde om varmeafregning, hvor det besluttes, om den
hidtidige opgørelsesmetode og kompensationsberegning skal bibeholdes eller ændres. Til brug for debatten
og beslutningen skal det afklares, om en evt. 'regnskabsmæssig' sammenlægning af GBs 10 varmecentraler
til en enhed vil være lovlig. Endvidere skal der foretages mere detaljerede beregninger af varmetabskompensation for de forskellige boligtyper. Kompensationsberegningerne kan foretages af Bakker Hansen
inden for en anslået beløbsramme på 10. 000 kr. På grundlag af oplysningerne skal så laves to
konsekvensberegninger: I: Et varmeregnskab med ændret kompensationsberegning for boligtypernes
vannetab, men med bibeholdelse af opdelingen i varmecentraler. 2: Et varmeregnskab med ændret
kompensationsberegning Qg med sammenlægning af varmecentralerne til en enhed.
7) Galgebakken, VA og Kommunen:
a) Kommunens (negative) indstilling til budget 2001: Nævnet har ikke modtaget meldinger om, at de

kritiske bemærkninger far praktiske konsekvenser for budget 200 I. Nævnet afventer evt. meddelelser fra
Kommunen, men foretager sig indtil da ikke yderlige i sagen.
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b) Samarbejdsmøde ml. Kommune og boligselskaber,11/1: Det drejer sig om et fast årligt samarbejds-

møde. I år vil Kommunen især gerne drøfte mulighederne for at etablere et opgangsfællesskab for sindslidende i et boligområde, efter at et sådant forslag blev nedstemt ved en urafstemning i Hedemarken i
efteråret. Biba deltager i mødet.
c) Kommunens ønske om at købe Galgebakkens institutioner: Kommunen er opsat på at overtage
institutionerne, fordi man har til hensigt at investere i nogle omfattende bygningsrenoveringer og
ombygninger, og man ønsker at stå som ejer af bygningerne, når investeringerne foretages. Personale og
forældre ønsker, at der sker en hurtig afklaring, så renoveringerne og ombygningerne kan overstås så hurtigt
som muligt. Nævnet har dog endnu ikke modtaget nogen 'officiel' henvendelse fra Kommunen. VA er i gang
med at foretage økonomiske konsekvensberegninger mv. af et evt. salg.
Inden der træffes beslutning bør det sikres: 1: At salget bliver udgiftsneutralt for Galgebakkens beboere.
2: At bygningerne også fremover bliver anvendt som institutioner for områdets børn og unge.
3: At Galgebakken fortsat kan have indflydelse på bygningernes og områdets udseende. Endvidere vil det
være hensigtsmæssigt, at fa drøftet og afklaret perspektiverne vedr. hjemfaldspligten i forbindelse med
salgsforhandlingerne. (Hjemfaldspligt = Kommunens ret til at tilbagekøbe Galgebakkens jord og bygninger i
år 2067 for et beskedent beløb.) Nævnet ønsker og forventer at blive inddraget i formuleringen af et
kontraktforslag og andre eventuelle aftaleforslag med relationen til salget.
8) Institutionernes boldbane: Formålet med Oles forslag til et reglement for brug af boldbanen er at fa løst

de problemer, som har givet anledning til en naboklage. Nævnet regner med, at der med forslaget kan aftales
nogle løsninger, som alle involverede finder tilfredsstillende. Lisbeth deltager for nævnet i det kommende
møde 29/1 kl. 1700 , hvor Ole, institutionen og naboerne også deltager.
9) Mødeplanlægning for 1. halvår 2001: Forslag til mødeplan fremlagt til mødet. Nogle af nævnsmødedatoerne blev justeret. Det blev det besluttet, at der skal afholdes følgende beboermøder i løbet af I. halvår
2001:

• Beboermøde med principbeslutning om netværk: Tirsdag den 13. februar
• Beboermøde med beslutninger om institutionssalg og varmeregnskab: 27. februar (ca.!)
• Beboermøde med godkendelse af udbudsmateriale til netværksprojekt: 2. halvdel af marts.
• Regnskabsbeboermøde, inkl. beslutning om urafstemning vedr. netværk: 23. april..
Urafstemning efterfølgende i uge 20 (14.-20. maj)

C. Sager til orientering:
10) Orientering fra driften:
a) C2/C4 ombygninger: Efter at TF har uddybet bevæggrundene for ikke at give dispensation for

lydisoleringskrav ved ombygningerne, har Ole kontaktet en akustiker (=ekspert i støj og regler
desangående). Akustikeren vurderede imidlertid, at boligerne også efter en ombygning vil overholde de
relevante regler vedr. lydisolering. Ole vil derfor tilbagekalde dispensationsansøgningen og anmode om
en ordinær byggesagsbehandling uden dispensationsansøgning.
b) TV-kanaler: Som følge afny liberaliseret telelovgivning, har Stofa kunnet anvende en 12. TV-kanal
på vores fællesantenne, uden at dette giver ekstra udgifter. Kanal København bliver derfor indtil videre
bibeholdt. Ole skriver en artikel til GB Posten om emnet.
c) Øvrige punkter ud fra orienteringspapiret:
• Pleje- og vedligeholdelsesplaner: På et møde for VAs afdelingsledere præsenterede Roskilde

Boligselskab deres erfaringer med fælles standardplaner for afdelingernes pleje og vedligeholdelse. Ideen
er, at de enkelte afdelinger via driftsaftaler supplerer standardplanerne efter egne ønsker og prioriteringer.
• De hvide træer: Skal vedligeholdes.
11) Cykelsmeden: VA og cykelsmeden skal mødes og finde en løsning omkring huslejen og installering af
vand og toilet i bygningerne. Beboermødet (9/11 99) bakkede op om, både cykelforretningens ønsker om

forbedring af installationerne, og tilstedeværelse af en cykelforretning på GB, hvilket nævnet ønsker at
erindre om.
23. januar 2001. Med venlig hilsen: .Sten Ha7w;, ~æv;:se~~ær
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Referatfra nævnsmøde nr. 2, mandag den 22.januar 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Lisbeth Rosenberg, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.)
Afbud: Annette Schrøder, Jytte Jørgensen.
2) Kommende møder:
a) NM 3, onsdag den 7/2: Emner: Institutionssalg. Ændring af varmeafregningsmetode. Videre
planlægning af markvandring, strædekonkurrence og oprydningsdag. Mødeforbereder: ?
b) Foreningsmøde 30/1: Jens og Biba deltager. Sten tilmelder.
c) Møde med klubben og naboerne vedr. boldbanen, 29/1: Lisbeth deltager.
3) Referat fra NM 1, 10/1 2001: Godkendt med ændringer.
4) Siden sidst (kort om igangværende sager):
• Forsvundne skilte på P-plads A: Kun skiltet ved indkørslen mangler. Bliver sat op. • Hundeaffaldsposestativer: Passende steder ved legepladserne afinærkes, hvis placeringen er OK, bliver stativerne opsat.
• Indretning afnævnslokalet: Lisbeth og Biba i gang med en plan. Indkøb skal koordineres med behov og
ønsker for beboerhusene.• Huskeren {dvs. en oversigt over kommende større sager): Sten og Biba har
opdateret den gamle husker, Biba er færd med at tilføje nye kommende emner.
5) Dagsorden: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Forberedelse og planlægning af kommende beboermøder:
a) Beboermødet tirsdag d. 13. februar med principbeslutning om netværk: Oplægget til
beboermødet: På grundlag af sine erfaringer fra andre boligområder, har Henrik Kressner sagt god for
prisoverslaget på ca. 150 kr. mdl./husstand som obligatorisk bidrag. Hertil kommer dog et beløb for
afskrivning på af det gamle antenneanlæg, hvis dette ikke er afskrevet. Oplægget blev godkendt (se dog n.
f. vedrørende 'køreplanen'). Mumme laver materialet færdigt sammen med Sten. Det holdes inden for et
A4 ark og fotokopieres på kontoret. Oplæg og indkaldelse skal uddeles senest tirsdag den 30/1. Mumme
finder en kandidat til dirigenthvervet.
b) Yderligere beboermøder om netværk: Med beslutningsforslaget til BM 13/2 lægges op til, at der
først skal holdes beboermøde om netværk igen, når resultatet af licitationen foreligger dvs. til
Regnskabsbeboermødet den 23/4. Det blev diskuteret, om der også bør indkaldes til et beboermøde,
allerede når licitationsmaterialet foreligger i slutningen af marts: Argumentet for at afholde et ekstra
beboermøde om licitationsmaterialet var at sikre, at beboerne undervejs i forløbet bliver grundigt
informeret og :får mulighed for at komme med forslag og tage stilling. Argumenterne imod var, at hvis
licitationsmaterialet kan udarbejdes inden for de rammer, som beboermødet den 13. februar beslutter, så
vil der først ligge noget nyt at tage stilling til, efter at licitationen har været afholdt. Endvidere vil et
yderligere beboermøde sidst i marts om licitationsmaterialet blive det fjerde beboermøde inden for tre
måneder.
Der blev enighed om følgende: Der lægges ikke op til beslutning om et ekstra beboermøde om
licitations-materialet på beboermødet den 13. februar, men hvis det ønskes på beboermødet, så gøres det.
Når licitationsmaterialet foreligger afholdes et 'udvidet' nævnsmøde, hvor netudvalget og interesserede
beboere i øvrigt bliver inviteret. Her vurderes det, om licitationsmaterialet afviger fra de oprindelige
forudsætninger og krav, og i givet fald indkaldes til et beboermøde om licitationsmaterialet. Endvidere
var der enighed om, at der skal udarbejdes et grundigt informationsmateriale, når licitationen har været
afholdt og det konkrete projekt er kendt, til brug for det afgørende beboermøde den 23. april og den
efterfølgende urafstemning.
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c) Beboermøde 28. februar om 1. Institutionssalg. 2. Varmeafregningsmetode. 3. VArepræsentantskab: Vedr. institutionssalg: Datoen ikke endeligt fastlagt, den afhænger af Kommunen og
VA, herunder dato for ekstraordinær VA-GF. (EM-datoenfastlagt efter nævnsmødet til den 28/2 /ref.).
Inden et beboermøde afholdes, skal der være formuleret et forslag samt en indstilling. Nævnet har endnu
ikke modtaget en konkret henvendelse om Kommunens ønsker mht. købet, men Biba laver en foreløbig
information om sagen i GB Posten til beboerne. Vedr. varmeafregningsmetode: Erfaringerne fra det første
år med individuel varmeafregning viser ret store forskelle varmeprisen pr. m 2 (statistik vedlagt i orienteringspapiret til mødet). Ole har sat Bagger Hansen i gang med at foretage detaljerede kompensationsberegninger for boligtypernes varmetab. Med hjælp fra lovkyndige i BL bliver det afklaret, om en
regnskabsmæssig sammenlægning af varmecentralerne vil være lovlig. På grundlag af disse oplysninger
bliver der udarbejdet konsekvensberegninger af de mulige varmeafregningsmetoder, som beboermødet
skal tage stilling til. Af hensyn til tidsfrister for afslutning af varmeregnskabet, skal en beslutning træffes
på beboermødet den 28. februar.
d) Regnskabs beboermødet 23. april: Ud over de normale punkter (regnskab, nævnsvalg m.m.) også
godkendelse af netprojekt til urafstemning (jf. pkt. b) og forhøjelse af indskud.

7) Forberedelse af forårets markvandring, strædekonkurrence og oprydningsdag og kunstfond :
(Diskussionen forgik på grundlag af et oplæg fra Biba om emnerne). Markvandring: Der laves et nævnsudvalg til at forberede rute og emner. Oprydningsdag: Bør have fokus på stræderne frem for fælles GBområder og foregå samme dag som den kommunale oprydningsdag. Oprydningsdagen skal forberedes i god
tid og det skal sikres, at dagen ikke kolliderer med andre GB-arrangementer. Kunstfond: Lisbeth tjekker med
VA, hvordan ideen kan realiseres i fht. reglerne for regnskab og budget og kontakter husets
udstillingsgruppe. Emnerne tages op igen til videre drøftelse og planlægning på næste nævnsmøde.
8) Ansættelse af en miljømedarbejder: Ansættelsesudvalget har gennemført samtalerne og foretaget en
indstilling, som er sendt videre til VA. Nævnet støtter denne indstilling.

C Sager til orientering:
9) Orientering fra driften:
a) C2/C4 ombygninger: Der er ikke noget nyt siden sidst, men det forventes at ansøgningen godkendes
hos Kommunen.
b) Gedefolden: Bliver nedlagt pga. forfald og manglende interesse for at holde geder og får. Forinden
undersøges det dog, om huset kan sættes i stand og bevares.
c) Øvrige punkter ud fra orienteringspapiret:
• Nye indreguleringsventiler i Mark: Der er problemer med at skaffe tilstrækkelig varme, og ventilerne
bliver derfor fornyet, som det tidligere er sket med succes i Vester Syd.
• Ateliervinduer: Der er sket fremskridt i forhandlingerne med COWI vedr. utæthederne, men en
tilfredsstillende løsning er endnu ikke fundet.
• Artikler til GB-Posten: Ole skriver i kommende GB-Post om varmeforbruget i 1999, fugtproblemer,
antenneanlægget og tlf.nr. ved driftsproblemer.
10) Orientering om samarbejdsmøde Kommune/boligselskaber: Biba deltog i mødet for GB. I AB og
Kanalens Kvarter var der interesse for Kommunens forslag om opgangsfællesskab for sindslidende.
11) Orientering fra møde med VA og cykelsmeden: Møde om forbedring aflokalerne har været afholdt,
men pga. uenighed om huslejeniveauet, kom der ikke noget resultat.
Punkterne 12, 13 og 14 udsat til næste møde.
9. februar 2001. Med venlig hilsen
Sten
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Referat fra nævnsmøde nr. 3, den 7.februar 2001
Særligt punkt:
Salg af institutions-bygningerne:
Til stede: Jan Weichardt og Poul Reynolds (fra VA). Niels Enevold (Grønt udvalg). Knud Hansen, Jytte
Jørgensen, .Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Lisbeth Rosenberg, Annette
Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref)

Afbud: Jens Ellesøe Olsen
Jan Weichardt og Poul Reynolds orienterede om sagen: I Glæden skal der renoveres pga. svampeangreb, og
alle bygningerne og institutionerne har yderligere behov for modernisering/ombygning. Kommunen har
overvejet to muligheder: Enten en omfattende fornyelse til ca. 10. mil. Kr. eller en mere nødtørftig udbedring
til ca. 5 mil. Kr. Kommunen foretrækker den store fornyelse, men vil ikke investere så store beløb i
bygninger som den ikke ejer. Dette er baggrunden for Kommunens ønske om at købe institutionernes
bygninger. Kommunens udspil til en salgspris er, at salget skal være udgiftsneutralt for Galgebakken.
I VA har man vurderet de økonomiske konsekvenser for GB af et evt. salg. Ved et salg mister GB en årlig
lejeindtægt, men til gengæld mindskes også udgifterne: Prioritetsydelserne (= betaling af afdrag og renter på
lån), renovationsudgifterne, ejendomsskatterne, afdelingens ren- og vedligeholdelse, m.m. VA's vurdering
er, at der kan laves et salgsarrangement, som er udgiftsneutralt for Galgebakken - og i øvrigt må en
boligafdeling ikke tjene penge på salg af bygninger, et overskud skal overføres til.selskabets dispositionsfond.
Vedrørende GBs indflydelse på bygningernes udformning og anvendelse, så har Kommunen oplyst til VA,
at man ikke vil give vetoret efter en overtagelse, men man vil gerne indgå en aftale om GBs indflydelse på
dette. På det kommende nævnsmøde 12/2, hvor Finn Aaberg deltager, kan muligheden for at indgå en aftale
blive drøftet.
Fra nævnet blev der efterlyst skriftligt materiale fra Kommunen om sagen, fordi det havde været svært, at
fil klarhed om Kommunens ønsker og planer og at svare præcist på spørgsmål fra beboere. Jan Weichardt
svarede, at når der endnu ikke er udarbejdet salgspapirer, er det fordi man først vil opnå enighed om
grundprincipperne, inden advokater, landmålere osv. engageres. For VA er det afgørende, at et evt. salg sker
i overensstetnmelse med Galgebakkens Nævn og Beboermøde. Nævnet må indkalde til et beboermøde om
sagen, hvor det fremsætter et forslag, og kun hvis Beboermødet godkender forslaget, vil V A afholde en
ekstraordinær generalforsamling (i Galgebakkens beboerhus). Pga. tidsfrister for indkaldelse til
ekstraordinær generalforsamling sker indkaldelsen inden beboermødet har fundet sted, men hvis
Beboermødet ikke ønsker at sælge institutionerne, vil indkaldelsen til generalforsamlingen blive annulleret.
Forskellige problemstillinger i forbindelse med at salg blev herefter drøftet: Hvor bredt/snævert er
bygningernes.udformning og anvendelse fastlagt i lokalplaner og andre forskrifter. Hvilkyn indflydelse har
Galgebakken, hvis Kommunen engang i fremtiden ønsker at foretage væsentlige ændringer, evt. at sælge
bygningerne. I hvor høj grad kan det sikres ved tinglysning, at aftaler vedr. bygningernes udformning,
anvendelse eller andet bliver bindende også for fremtidige kommunalbestyrelser. Det blev også drøftet,
hvordan det kan sikres, at beboerlokalerne (udlån, værksted, Pubben) bliver renoveret, så de arkitektonisk
passer til de renoverede institutioner.

Det ordinære nævnsmøde:
Til stede: De ovennævnte fra nævnet samt Niels Enevold (Grønt udvalg)
Konklusion på foregående drøftelse om salg af institutions-bygningerne: Nævnet er principielt åbne for
at foreslå beboermødet, at institutionerne sælges, hvis dette kan ske uden udgifter for Galgebakkens beboere.
Det er dog også en forudsætning, at der kan opnås en tilfredsstillende aftale med Kommunen vedrørende
indflydelse på bygningernes fremtidige udformning og anvendelse, og det er vigtigt, at der kan foretages en
tilsvarende renovering af beboerlokalerne, så den arkitektoniske helhed bevares.
Biba udarbejder en emneoversigt til Finn Aaberg til brug for mødet mandag den 12. februar.
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A. Formalia:
2) Kommende møder:
a) Ekstraordinært nævnsmøde nr. 3.b, mandag den 12/2 kl. 1830 : Emnet er institutionssalg. Finn
Aaberg vil være til stede den første times tid. Derefter ca. en times nævnsmøde med forberedelse af emnet
institutionssalg til BM. Mødeforbereder: Biba.
b) EBM om netværk 13/2.
c) Nævnsmøde nr. 4, 26/2: Emner: Efterbehandling afEBM 13/2 om netværk. Mødeforbereder: Knud
d) BL-konference 2- 4. marts (om råderet mv.): Biba deltager. Kursusgebyr (2.750 kr.) bevilget.
e) Konference om e-netværk i boligafdelinger 9 og 10/2: Konferencemateriale modtaget fra Stig.
Knud kontakter netudvalget og leveret materiale til interesserede.
3) Referat fra NM 2, 22/1: Godkendt.
4) Siden sidst: (kort om igangværende sager): Ingen bemærkninger.
• En beboer fra Øster har henvendt sig til nævnskontoret. De er en gruppe småbørnsforældre i området,
som gerne vil have at legepladsen får et løft, og de vil også gerne gi' en hånd med i arbejdet. Sten
henviste beboeren til Legepladsudvalget/Biba.
5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Kommende beboermøder. Beslutninger og forberedelse:
a) Sidste forberedelse af EBM 13/2 om netværk: Det ligger som en væsentlig forudsætning i det
fremlagte forslag, at et netværk bliver ejet af Galgebakken, og ikke af et privatfirma som 'udlejer'
netværksadgangen til Galgebakken. Det bør nævnes på beboermødet, at dette er et principielt valg, som
godt kan diskuteres.
Lars Steinov (Over 9-12) indvilger i at stille op som dirigent. Meddirigent: Jens Ellesøe.
b) Indkaldelse til og forberedelse af EBM 28/2: Emner:
1: Institutionssalg: Se foregående vedr. "Særligt punkt". Yderlige mødeforberedelse aftales på NM 3.b.
2: Varmeafregningsmetode: Ole fremlagde et udkast (ikke helt færdigt) til et forslag med detaljeret
rabatberegning differentieret på boligtyper og med varmecentralernes forbrug samlet i en pulje. Ole har
drøftet det juridiske ved en regnskabsmæssig sammenlægning af varmecentralerne med Bjarne
Zetterstrøm fra BL, som vurderer, at der ikke er noget lovgivningsmæssigt til hinder for en
sammenlægning.
Der blev enighed om, at nævnet kun fremsætter dette ene forslag som alternativ til den hidtidige
afregningsmetode, og at nævnet anbefaler forslaget til vedtagelse, fordi forslaget vil give mere ligelig
fordeling af varmeudgifterne, hvor alene boligernes størrelse og beboernes adfærd får betydning. Det
droppes at udarbejde et yderligere forslag, hvor opdelingen i varmecentraler bibeholdes, fordi dette vil
indebære meget store og tilfældige forskelle for de enkelte boliger.
3:Udskydelse af Tv-program-valg: Det traditionelle valg af Tv-kanal-pakke for de kommende to år
(med tilhørende 'valg-kamp') skulle egentlig gentages i år. Men hvis det nye netværksprojekt bliver
realiseret inden årsskiftet, som det ligger i forslaget, bliver det op til de enkelte husstande selv at diskutere
programvalg. Foreløbig afventer nævnet udfaldet af det kommende beboermøde om netværksforslaget.
4: VA repræsentantskabs-debat: Bestyrelsen har anmodet nævnene om, at forslagene om indførelse af
et repræsentantskab til erstatning for en generalforsamling tages op til debat på beboermøder. Emnet
sættes på dagsordenen til beboermødet den 28/2.
7) Fortsat behandling af emnerne; markvandring, oprydningsdag, strædekonkurrence (Jf. oplæg fra
Biba uddelt til NM 2): Oprydningsdagen afholdes den 28. april - samme dag som den kommunale
oprydningsdag. Der laves en foromtale af oprydningsdagen i det kommende martsnummer af Galgebakke
Posten. Yderligere information sker tættere på dagen og når planlægningen er mere fremskreden.
Præmieuddelingen i strædekonkurrencen finder sted den 20. maj. Øvrigt om emnet/emnerne udskudt til
NM4.

Referat afNM 3, 7/2 2001

Side 2 a/3

8) Medarbejderne:
a) Miljømedarbejderen: Agendagruppen foreslår at der nedsættes en styregruppe for miljømedarbejderen. Gruppens opgave bliver, sammen med miljømedarbejderen, at forholde sig til de større
linier for miljømedarbejderens aktivitet. Det kan forventes, at der afholdes 2-4 møder om året.
Styregruppen sammensættes af: En repræsentant for nævnet. En repræsentant for Agenda 21 gruppen.
Driftslederen på Galgebakken. En repræsentant for Galgebakkepostens redaktion. En repræsentant fra
Genbrugspladsen. Miljømedarbejderen deltager i styregruppens møder. Nævnets sekretær fungerer som
sekretær for styregruppen. Samarbejdspartnere tilknyttes styregruppens arbejde ad hoc.
Nævnet støttede forslaget. Biba blev valgt til nævnets repræsentant i styregruppen.
b) Nævnssekretæren/oprydning og opdatering af arkivet: Udskudt til NM 4.
c) Husdyrregistrering: Det haster med at finde en person til at udføre opgaven (primært at indtaste
oplysninger i EDB). Ole finder ud af, hvilken konto som er til rådighed for formålet. Det skal overvejes
om registreringen kan ske blot på grundlag af husstandsomdelte skemaer til returnering, så der spares tid
og besvær.

C Sager til orientering:
9) Orientering fra Driften:
a) Orientering fra nabo-møde om boldbanen 29/1: Ole og Lisbeth orienterede: I mødet deltog de
nærmeste naboer og repræsentanter fra institutionen. Der var ikke stemning for at indføre et reglement for
brugen af boldbanen. Den nabo, som fandt boldbanen generende, mente ikke, at et reglement kunne løse
problemerne, og de andre naboer mente, at reglementet ville virke hindrende for brugen af banen.
Institutionen lovede at :fa hurtig gang i en lyddæmpning af banderne.
b) I øvrigt (ud fra orienteringspapiret nyt fra driften uddelt til mødet):
• Forbrug af varme og vand: En prognose viser, at varmeforbruget fortsat er faldende. Vandforbruget er
uforandret.
• Indregulering i Mark: Er varslet til ugerne 6-8.
• Hundelortepose-stativer: Placeringerne er markeret. Hvis ingen indvendinger bliver stativerne sat op
disse steder.
De resterende punkter (10-12) samt udskudt til NM 4.

7. marts 2001. Med venlig hilsen:

&Z~
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Referat fra ekstraordinært nævnsmøde (3. b), mandag den 12. februar 2001
Drøftelse af et evt. salg af institutions-bygningerne med Borgmester Finn Aaberg:
(- og efterfølgende opsamling)

Til stede: Borgmester Finn Aaberg. Jan Weichardt og Poul Reynolds (fra VA). Niels Enevold (Grønt
udvalg). Knud Hansen, Jytte Jørgensen, .Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens
Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon (nævnsmedlemmer). Ole Binderup
(afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.)
Orientering om Kommunens ønsker og planer: Finn Aaberg orienterede: Kommunen vurderer, at der også
på længere sigt vil være rigeligt med børn i området til at bibeholde institutioner på Galgebakken. De
nuværende institutioner har imidlertid trange pladsforhold både inde og ude. Derfor ønsker Kommunen at
foretage en gennemgribende modernisering og ombygning, så institutionerne kan leve op til nutidens krav.
Kommunen ønsker man at eje bygningerne, hvis den skal foretage de store bygnings-investeringer. Hvis
Galgebakken ikke ønsker at sælge, vil Kommunen nøjes med en mindre omfattende renovering. Kommunen
ønsker at købe de bygninger og udeområder, som nu anvendes af institutionerne (inklusiv området hvor den
nye boldbane ligger). Inden for dette areal vil det være muligt at fortage den påtænkte ombygning, men man
er også interesseret i at købe de tilstødende beboerlokaler (Pubben, værkstedet, og udlånskontoret), da den
ekstra plads vil give de bedste muligheder for ombygningen. Hvis Galgebakken også vil sælge
beboerlokalerne, er Kommunen indstillet på, at der gives fornøden tid til og mulighed for at opføre
tilsvarende nye beboerlokaler andet steds på Galgebakken.

Vedr. økonomiske salgsvilkår: Der var enighed om, at et salg af institutionsbygningerne skal være
udgiftsneutralt for Galgebakken. VAs økonomiske vurdering viser, at dette kan lade sig gøre. De
økonomiske aspekter ved salg af de tilstødende beboerlokaler og opførelse af tilsvarende nye er dog endnu
ikke vurderet, men for Galgebakken vil en grundbetingelse være, at der kan etableres tilsvarende nye
beboerlokaler til kompensation, uden at det giver beboerne ekstra udgifter.
Vedr. Galgebakkens fremtidige indflydelse: Nævnet er indforstået med, at en overdragelse vil medføre
andre vilkår for Galgebakkens indflydelse, men det er samtidig et ønske, at Galgebakkens
indflyde~sesmuligheder sikres bedre end ved den almindelige høringsret for naboer, både hvad angår
udformningen og anvendelsen af bygningerne. Finn Aaberg var indstillet på at Galgebakken far en speciel
høringsret , og - for det tilfælde at Kommunen engang i fremtiden skulle ønske at afhænde bygningerne - en
forkøbsret. Der kan endvidere laves en erklæring om, at ombygningen skal ske i harmoni med og i respekt
for den omgivende bebyggelse, hvilket er i overensstemmelse med Kommunens generelle arkitekturpolitik.
Men Kommunen kan ikke give Galgebakken en vetoret, da dette ville indebære, at Kommunen afgiver sin
planmyndighed. Finn Aaberg gjorde dog samtidig opmærksom på, at en hensigtserklæring ikke er en garanti
imod, at der opstår uenigheder om arkitektoniske og æstetiske forhold, men Kommunen ønsker selv at fa
lavet institutionsbyggeri af god kvalitet, med mere lys og mere plads jf. Lærkelængen.
Vedr. beslutningsprocessen: Kommunen ønsker, af hensyn til de børn og voksne som midlertidigt er flyttet
ud af den svampeskadede institution, at der træffes en beslutning så hurtigt som muligt. Et tilsagn om salg af
bygningerne på beboermødet den 28. februar og den ekstraordinære VA generalforsamling den 5. marts rar
karakter af principbeslutninger, som er betinget af, at der efterfølgende opnås enighed mellem Kommunen
og VA om konkretiseringen af salgsvilkårene.
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Opsamling på mødet med Borgmesteren:
Til stede: De ovennævnte fra VA og fra Galgebakken.

Beslutningsprocessen: Datoerne for beboennøde og genrealforsamling kan bibeholdes, trods inddragelsen af

beboerlokalerne i salgsforslaget, men det skal sikres, at GB kan anvende de gamle beboerlokaler i den tid,
som det efterfølgende tager at gennemføre en beboerdemokratisk proces om nybygningsplaner. Hvis
beboermødet beslutter sig for et salg, bliver det en principbeslutning, og Generalforsamlingens beslutning
bliver en bemyndigelse til VA, til - i samarbejde med nævnet - at arbejde videre med henblik på at indgå en
aftale med Kommunen på grundlag af Beboennødets og Generalforsamlingens vedtagelser.
Nedsættelse af arbejdsgruppe: Nævnet nedsætter en ekstraordinært hurtigarbejdende arbejdsgruppe

bestående af Biba, Jens, Mumme og Knud. Knud orienterer de øvrige medlemmer af Beboerhusets
Forretningsudvalg, og hvis flere udvalgsmedlemmer har mulighed for det, indgår de i arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen udfærdiger informationsmateriale og beslutningsforslag til beboermødet. Inden materialet
trykkes, får VA og Kommunen lejlighed til at tage stilling til og kommentere materialet.
Beboerlokaler: htddragelsen af beboerlokalerne i drøftelserne giver nogle nye perspektiver: Hvor skal nye

lokaler placeres, og hvordan skal lokalerne og faciliteterne indpasses i det eksisterende byggeri og
:funktionerne omkring torvet. Hvordan kan området indrettes, så det fungerer bedre og generne fra festlarm
m.m. mindskes. Er det tilstrækkeligt at få opført nye lokaler med tilsvarende areal og faciliteter, eller skal
GB selv supplere nybygningen med egne midler, så der kan ske en udvidelse af beboerlokalerne og ikke kun
en kompensation. Hvordan kan økologiske aspekter inddrages, bl.a. i kombination med den (langtids)planlagte fornyelse af vaskeriet. Afklaringen af disse og lignende spørgsmål skal ske i en proces blandt
beboerne på Galgebakken, som der skal være den nødvendige tid til. Et samarbejde mellem Galgebakken og
Kommunen allerede i projekteringsfasen vil være nærliggende, så det sikres, at institutionsdelen og
beboerdelen koordineres.

ti:t_H~;;;;ær
7. marts 2001. Med venlig hilsen:
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Referat fra nævnsmøde nr.4, mandag den 26.februar 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen (mødeleder), Jytte Jørgensen, .Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Lisbeth
Rosenberg, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Claus
'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder.
2) Kommende møder:
a) Beboermødet om institutionssalg og varmeafregning 28/2: Dorthe Brik stiller op til dirigenthvervet,
Erik stubbe Teglbjerg tilmeddirigent. Vedr. debatten om indførelse af repræsentantskab i VA: Emnet
blev drøftet i nævnet, og stemningen var for at bibeholde generalforsamlingen, fordi et repræsentantskab
indebærer, at de almindelige beboere kommer til at mangle muligheden for direkte indflydelse. Endvidere
var vurderingen, at det lave fremmøde til VA' s generalfonnsamlinger skyldes en bred tilfredshed blandt
beboerne med bestyrelsen arbejde.
b) Ekstraordinær VA-GF 5/3 om institutionssalg: VA står for afholdelsen af generalforsamlingen og
kontakter selv Henrik vedrørende det praktiske.
c) Nævnsmøde nr. 5, 14/3: Emner: Første forberedelse afregnskabsbeboermødet 23/4. Efterbehandling
BM 14/3 og GF 5/3. Oprydningsdag. Mødeforbereder: Knud. Afbud på forhånd: Niels og Lisbeth.
d) VA kursus i drift og vedligeholdelse 24/4: Ole deltager som oplægsholder. Kurset kommer bl.a. til at
handle om driftsaftaler.
3) Godkendelse af referater fra NM 3, 7/2 og NM 3.b, 12/2: Godkendt. Kopi af referatet fra mødet 12/2
med Finn Aaberg sendes til borgmesterkontoret til orientering.
4) Siden sidst (kort om igangværende sager):• Edb-ordbog fra Henrik Nordfalk: Biba, Jytte og Lisbet vil
gerne have en kopi. Sten kopierer et passende antal. • Biler uden nummerplader på P-pladserne: Ole
tager affære. • Campingvognssagen: Stadig intet nyt fra Kommunen. Biba spørger til sagen inden
RBM.
5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Efterbehandling af beboermøde 13/2 om netværk: Mumme har informeret Torben Jørgensen/VA om
beboermødet beslutning om at gå videre med netprojektet. Sten har lavet en opsamling af ideer og forslag
fra beboennødet til brug for nævnet/netudvalget i det videre forløb. Ole oplyste, at BL anbefaler en
projektmodel som vores: At anskaffe sig et selvejet netværk og en uafhængig rådgiver til at varetage
afdelingens interesser under projektet.
7) Fortsat behandling af emnerne; markvandring, oprydningsdag, strædekonkurrence: Udvalg nedsat
til forberedelse af markvandringen: Biba, Birthe og Lisbeth. Udvalg nedsat til forberedelse af
oprydningsdag: Jytte, Birthe, og Annette.
8) Oprydning og systematisering i arkivet: En oprydning og ajourføring af nævnsarkivet er påkrævet. Sten
har udarbejdet en oversigt over opgaverne, som er så omfattende, at de ikke kan klares inden for den
nonnale arbejdstids rammer. Det blev besluttet, at indsatsen i første omgang koncentreres om den
aktuelle del af arkivet (kontorindretning, etablering af database og dataoverførsel), mens oprydningen i de
ældre dele må vente. Til opgaven blev foreløbigt bevilget timer svarende til en halv månedsløn. Sten
kommer med en status, når dette beløb er brugt. Jytte og Biba meldte sig til at rydde op i de ældre dele af
arkivet til sommer.
9) Husdyrregistrering: Niels venter på et oplæg fra husdyrudvalget, som han kan bruge til at fremstillingen
af et registreringsskema inkl. vejledning. Niels vender tilbage til sagen, når dette er sket.
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C Sager til orientering:
10) Orientering fra Driften:
a) Beboerhenvendelse om støj fra varmeanlægget: Det har været svært at 'finde' støjen i dette tilfælde,
fordi generne ifølge klageren optræder uregelmæssigt, og det har ikke været muligt for ejendomskontoret,
at observere støj ud over det acceptable niveau, når man har være på besøg. Ventilerne er blevet skiftet.
Biba kontakter klageren og lytter/vurderer.
b) I øvrigt (ud fra orienteringspapiret nyt fra driften uddelt til mødet):
• Ansættelse af snedker: Ifølge Jan Weichardt skulle det kunne lade sig gøre at genbesætte den ledige
stilling med en snedker. Nævnet anbefaler, at dette sker, da der klart er behov for ansættelse af en snedker
igen.
Referaterne fra agendagruppen 29/1 (pkt. 11) og GBs grønne udvalg (pkt. 12): Taget til efterretning.

15. marts 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referatfra nævnsmøde nr.5, onsdag den 14. marts 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen (mødeleder), Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen,
Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Yvonne Nielsen (miljømedarbejder) Sten
Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Lisbeth Rosenberg.
2) Kommende møder:
a) Næste nævnsmøde (nr. 6, mandag 26/3): Emner: Udvidet nævnsmøde om netværk (senere flyttet til
anden dato/ref.) Forberedelse afRBM 23/4. Mødeforbereder: Mumme
b) VA-Kursus i drift og vedligeholdelse 17/3: Indbefatter en rundvisning på GB ved Ole Binderup.
c) VA-kursus om miljøplaner 24/3 (indkaldelse uddelt til agendagruppen): Sten og Yvonne deltager.
d) Kursus om affaldssortering 27. eller 31/3 (indkaldelse uddelt til genbrugspladsgruppen): Yvonne og
mindst tre medlemmer fra gruppen deltager.
3) Godkendelse af referat fra NM 4, 26/2: Godkendt med ændringer.
4) Siden sidst (korte spørgsmål til og orientering om igangværende sager):
• Der er etableret en arbejdsplads til miljømedarbejderen i nævnskontoret, og kontoret har fået nye møbler.
• I flg. V A Nyt har GB solgt beboerhuset. Biba har præciseret" at det kun drejer sig om de gamle lokaler og
ikke det store beboerhus.• Strædekonkurrence: Svend Algren (arkitekt fra Vandkunsten) stiller op som
dommer. • Campingvognsparkering: Efter henvendelse til TF har afd.leder Anders Serup lovet svar efter
næste møde i Kommunalbestyrelsen. • Det er ikke lykkedes at spore støjgener fra varmeanlægget i en bolig i
Neder, og beboeren ønsker nu at flytte. • Lavfrekvent støj: Beboer andet steds på GB, har valgt at flytte pga.
lavfrekvent støj.• Biba har været på konference i BL's 9. kreds om bl.a. råderet.
5) Dagsorden til NM 5: Godkendt efter tilføjelse af nyt pkt. 7: Spørgeskema om indeklima.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Velkommen til og præsentation af vores miljømedarbejder Yvonne Nielsen.
7) Spørgeskema om indeklima: Jens præsenterede et udkast til spørgeskemaet om indeklima.
Undersøgelsen skal bl.a. skal bruges til at sammenligne indeklimaet før og efter tag- og
varmerenoveringerne, og spørgsmålene fra undersøgelsen i 1996 er derfor medtaget uforandret. Endvidere er
tilføjet nogle nye tilføjelser om som undersøgelsen fra 1996. Til udkastet blev yderligere tilføjet et spørgsmål
om temperaturen i boligen.
8) Efterbehandling af beboermøde 28/2 :
a) Varmeafregning: Beboermødet vedtog nævnets forslag til ny metode for varmeafregning. Ole har skrevet
til NEVE og bedt dem udføre regnskabet efter de nye retningslinier.
b) Institutionssalg: Der skal nedsættes et udvalg til opstart af nyt beboerhus-projekt. Jens og Knud kontakter
beboerhus-udbygnings-gruppen fra visionsværkstedet i sommers og beboerhusets forretningsudvalg og får
indkaldt til et møde for interesserede.
9) Første forberedelse af regnskabsbeboermødet 23/4:
a) Regnskabet: Regnskabet er forsinket bl.a. pga. Edb-nedbrud og stress i VA-huset. Kun en allerførste
udgave af regnskabet (alene med Oles kommentarer) forelå til mødet. GBs interne revisor (Leif Nielsen) har
fået talmateriale og Edb-lister med posteringerne, som han er i gang med at gennemgå. Behandling af
regnskabet udsat til næste nævnsmøde.
b) Nævnets beretning, arbejdsgrundlag og nævnsvalg: Ikke klart, udskudt til næste nævnsmøde.
c) Indkaldelse og foreløbig dagsorden til beboermødet (skal uddeles senest 26/3): (Udkast bilag til
dagsordenen) : Punktet vedr. netværksprojekt tages ikke med på beboermødet, da det ikke kan nås til 23/4
Gf. pkt.10 n.f.). Udkastet ellers godkendt.
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10) Status for netværksprojektet efter BM 12/3: Første version af udbudsmaterialet forelå til mødet. Der
skal opføres en særlig bygning til telefoncentralen (ca. 6m2), eftersom der ikke kan findes en passende plads i
eksisterende bygninger. Byggeriet skal indarbejdes i udbudsmaterialet, og kommer nok til at fordyre det
samlede projekt en smule. Ole aftaler snarest nænnere med arkitekt og rådgiver. Mumme kontakter rådgiver
vedr. tidsplan, kommende 'udvidede nævnsmøde' for interesserede og informationsmaterialet til mødet. Det
satses på, at mødet kan holdes den 26/3 kl. 1700 -19°0 ,dvs. sammen med det ordinære NM 6. (Det kunne ikke
nås/ref)

C Sager til orientering
11) Orientering fra Driften:
a) Hårdhændet beskæring: Beplantningen med tjørn på en strækning langs Herstedvestervej er blevet
raseret ved beskæring foretaget af Kommunen. Ole har udarbejdet et brev til TF, hvor dette påpeges sammen
med et minimumsoverslag over den økonomiske skade, som er påført Galgebakken. Brevet blev drøftet og
går videre til Grønt udvalg for yderligere kommentarer, inden det afsendes.
12) Forespørgsel fra mellemfolkeligt samvirke om projekt "Vært for verden 11 •
13) Referat fra GBs Grønne udvalg 21/2: Ingen bemærkninger.
14) VA-Bestyrelsen: Biba fortalte, at hun overvejede at til at stille op til valg til VAs bestyrelse på den
kommende generalforsamling i maj, efter at hun fra forskellig side var blevet opfordret til dette. Hvis hun
bliver indvalgt i bestyrelsen, vil det ikke blive på bekostning af nævnsarbejdet, og med denne præcisering
bakkede nævnet op om ideen.
15) Cykelsmeden: Forhandlingerne mellem Mogens og VA var gået i hårdknude pga. uenighed om
huslejens størrelse. Mumme havde oplyst til Mogens, at huslejens størrelse er en sag mellem lejeren og
udlejeren, som det ligger uden for nævnets kompetence at gå ind i.
16) Indlæg til GB-Post nr. 258, deadline 21 marts: Biba laver en artikel om strædekonkurrencen. Ole og
Mumme/Knud orienterer om behovet for, at medtage oprørsel af en telefoncentral i udbudsmaterialet for
antenne- og netprojektet (hvis det kan nås).
19. april 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr.6, mandag den 26. marts 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen (mødeleder), Jens Ellesøe Olsen,
Lisbeth Rosenberg, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Jytte
Jørgensen.
2) Kommende møder:
a) Næste nævnsmøde (nr. 7, onsdag 18/4): Emner: Sidste forberedelse af RBM 23/4. Endelig godkendelse
af udbudsmateriale til netværksprojektet. Mødeforbereder: Biba.
b) Nævnsmøde nr. 8: Oprindelig planlagt til onsdag den 15/4, men flyttes til torsdag den 26/4, fordi der
afholdes VA foreningsmøde om onsdagen.
c) Møder vedr. netprojekt: (Se pkt. 8.)
d) BL-miljøtemadag,7/4 på Roskilde Højskole: Sten spørger Yvonne, om hun evt. er interesseret i at
deltage.
e) VA-GF 8/5: Alle opfordres til at møde op.
f) Møde i TF om campingvognsparkering 23/4 kl. 14° 0 : Biba og Ole deltager.
3) Referat fra NM 5, 14/3: Ikke færdigt, ligger klar til næste møde.
4) Siden sidst (kort om igangværende sager):
•Færdigt spørgeskema om indeklima fremlagt: Bliver trykt så det kan uddeles 9. april samtidig med
materialet til regnskabsbeboermødet. •Skema til registrering af husdyr fremlagt. Bliver udsendt med VA
som afsender (sammen med optryk af foJsdyrreglementet).
5) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Forberedelse af regnskabsbeboermødet 23/4:
a) Regnskabet: Det største merforbrug skyldes større vækst i offentlige udgifter (renovation) end forudset
ved budgetlægningen. Regnskabets overskud _på ca. 500.000 kr. skylde~ at den forø_gede 'normale'
lejeindtægt fra D-husene (pga. bortfaldet af den særlige vedligeholdelsesleje) ved en fejl ikke blev medtaget i
budget 2000. Endvidere har der været en ret stor uforudset ekstra renterenteindtægt.
b) Nævnets beretning, arbejdsgrundlag og nævnsvalg: Udkast i punktfonn til beretning og
arbejdsgrundlag blev fremlagt af Biba, og nævnet tilsluttede sig, at udkastet færdiggøres til beretning og
arbejdsgrundlag. Vedr. nævnsvalg: Husk, alle der gerne vil vælges, men som ikke kan være til stede på
beboermødet, skal meddele dette skriftligt til brug for mødets dirigent.
c) 'Ekstra' punkter til beboermødet: Forhøjelse af indskud. Forslaget fra sidste års budgetbeboermøde
genbruges uændret. Dog skal forslaget ikke stilles, hvis VA vurderer, at det ikke kan realiseres.
d) Dagsorden: Dagordensforslaget ændres i materialet som uddeles 9/4, således at valg til nævnet mv. (pkt.
13-15) rykkes frem til umiddelbart efter pkt. 10: Godkendelse afregnskabet. Dette for at undgå at valgene
kommer under tidspres.
7) Strædekonkurrence: Bliver afholdt den 20. maj. Kategorierne-Det smukkeste, det mest bøme- og
fuglevenlige, det sjoveste stræde - skal forstås som reference og begrundelse ved tilmelding. Der uddeles
ikke præmier separat for kategorierne. Artikel bringes i kommende nr. af GB Posten.

8) Tidsplan for net-projektet: Mumme har i samråd med Henrik Kressner udfærdiget en let revideret
tidsplan for netprojektet: Møde med interesserede beboere om udbudsmaterialet torsdag den 5. april (er siden
blevet til fredag den 6. apriVref.). Udbudsmaterialet godkendes på NM 7,18/4. På NM 10, 30/5 tages stilling
til rådgivers indstilling om vindende projekt. Der indkaldes til et ekstra beboermøde 12. eller 13. juni for
stillingtagen til resultatet af udbudet og iværksættelse af urafstemning . Urafstemningen kan afholdes i uge
25. Arbejdet kan starte efter ca. 1. august - som hidtil planlagt.
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C Sager til orientering
9) Orientering fra Driften:
• Bygning til telefoncentral: Arkitekt Erik Brandt Dam (som har opført varmecentralerne) vurderer, at den

bedste placering for en telefoncentral vil være ved siden af og i kombination med transformatorstationen på
rullebakken.
• Varmeregnskab: NEVE har udtrykt bekymring for, om det kan nås at udarbejde varmeregnskabet for år
2000 efter de nye retningslinier, som beboermødet vedtog den 28. februar. Fra Galgebakken er svaret, at det
skal nås, fordi beboermødet har overholdt de tidsfrister for evt. ændringer, som NEVE forinden havde oplyst.
• Klagen over boldbanen: Beboerklagenævnet har besigtiget forholdene og vurderet sagen ved et møde
med bl.a. Ole Binderup. Essensen i vurderingen er, at det ligger uden for Beboerklagenævnets kompetence at
tage stilling i sagen.
• Ansættelse af snedker: VA har meddelt, at stillingen kan opslås som en snedkerstilling, hvilket derfor
bliver gjort.

19. april 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr. 7, onsdag den 18.april 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Jens Ellesøe Olsen, Lisbeth Rosenberg, Annette
Schrøder, Biba Schwoon (mødeleder), Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud:
Claus 'Mumme' Mortensen.

2) Kommende møder:
a) Næste nævnsmøde (nr. 8, torsdag 26/4): Emner: Møde med beboerhusets FU om projekt nye
beboerlokaler. Velkommen til nyvalgte nævnsmedlemmer. Efterbehandling af RBM 23/4.
b) VA-GF 8/5: I GB Posten kommer meddelelse om bustransport.
0
c) Møde med netprojektets bydere 2. maj kl. 10° i beboerhuset: Primært om tekniske spørgsmål, men
Ole tjekker med Mumme om han ønsker at deltage.
d) Foreningsmøde 25/4 (indkaldelse og dagsorden tilsendt): Biba og jens deltager. Sten tilmelder.
e) Møde i VAs konferenceudvalg 2/5: Birthe går ind i udvalget og kontakter selv VA.
3) Referater fra NM 5, 14/3 og NM 6, 26/3: Godkendt.
4) Siden sidst (kort om igangværende sager): • Boldbanen: Klageren har ikke fået medhold i
Beboerklagenævnet. • Affaldssortering: Annette fortalte, at der Kommunen kræver, at pap og papir skal
sorteres adskilt. Genbrugsgruppen og miljømedarbejderen laver et oplæg til containeranskaffelse, skiltning
osv. • Kontorindkøb: Sten og Yvonne tager på shoppingtur for at få suppleret op.
5) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
7) Sidste forberedelse afRBM 23/4:
Dirigent: Anita stiller op som dirigent. Regnskab: Er gennemgået og kommenteret i økonomiudvalget.
Regnskabet for beboerhus og pub ligger pt. hos VA. Fremlægges på beboermødet af Knud og Jens.
Indkomne forslag: Forslag fra Stig Larsen om kun indkøb af energimærket 'A' køl/frys: Der laves et
ændringsforslag, som gør det muligt at tage forbehold, især for bekostelige ombygninger, fordi pladsen i
køkkenerne er for trang til køl/frys i den normale standardstørrelse.
8) Endelig godkendelse af udbudsmateriale om antenne- og netprojekt, samt det videre projektforløb:
Mumme have udarbejdet et følgebrev til det det fremlagte udbudsmateriale med præcisering afto emner i
udbudsmaterialet, som skulle a:tklares inden endelig godkendelse: Antal stik og placeringen af disse og TVkanaler. Vedr. stik besluttede nævnet, at der være 3 stik i A og B-huse. 2 stik i C4 og C3-huse, I stik i C2 og
D-huse, dvs. alle stik på skitsen, og så vidt mulig så eksisterende føringsveje benyttes. Endvidere skal der
indhentes en fradragspris pr. stik, hvis GB efterfølgende ønsker at spare på antallet. Vedr. TV-kanaler blev
'model l' valgt, dvs. at der laves en grundpakke af 'gratis' kanaler, og at alle øvrige bliver krypteret, som
kun kan modtages efter opsættelse af dekoderboks. Endelig skal reglerne for varsling ved arbejder i
boligerne præciseres i udbudsmateriale. Med disse beslutninger blev udbudsmaterialet godkendt.
9) Omprioritering: Ole orienterer kort beboermødet om at Galgebakken fik ikke bevilget omprioritering fra
Landsbyggefonden.
10) Ansøgning om tilladelse til rulleskøjterampe: Personale og unge fra Bakkens Hjerte ansøger tilladelse
til at lave en rulleskøjterampe til placering på rullebakken ved NESA-bygningen. Nævnet er positivt
indstillet til, at der laves ting for børn og unge på Galgebakken, men placeringen af rampen på rullebakken er
et uheldigt valgt sted, og andre placeringsmuligheder må overvejes. Rullebakken er et meget befærdet sted
for gående og cyklister, og en rampe placeret her kan give trafikproblemer, især når det er mørkt. En
rulleskøjterampe vil også give støjgener for rullebakkens naboer. Der er brug for en uddybning af
tegningerne og beskrivelsen af rampen. Biba har henvendt sig til Marianne om sagen.
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C Sager til orientering
11) Orientering fra Driften (orienteringspapir uddelt til mødet):
a) NEVEs varmeregnskab: NEVE er indforstået med overholdelsen af tidsfristen for udarbejdelse af
varmeregnskabet efter de nye beregningsmetoder. VA påtager sig ansvaret for lovligheden af den
regnskabsmæssige sammenlægning af varmecentralerne, og påtager sig at besvare evt. kommende klager
vedr. dette forhold.
b) Oprydningsdagen: Der opstilles 4 containere med muldjord. Kim, Hasse og Yvonne deltager i
oprydningsdagen.
c) Stillingsopslag om snedker/tømrer: Har været bragt i Søndagsavisen og som intern opslag.
d) SBI-undersøgelse: Statens Byggeforskningsinstitut ønsker at lave en spørgeskemaundersøgelse af
varmeforbrug/grønt regnskab i tæt-lavboliger, bl.a. på Galgebakken. Det udtages sandsynligvis et
varmecentralområde til undersøgelsen.
e) Særlige ønsker til firmadeltagelse i malerlicitation?: Nævnet havde ikke særlige ønsker.
12) Orientering om afskedigelsen af Hyldespjældets afdelingsleder (v. Biba): VA har meddelt offentligt
(i VA nyt april 2001 ), at afdelingslederen i Hyldespjældet er blevet bortvist pga. bedrageri med afdelingens
penge, på et tidspunkt hvor sagen er blevet meldt til politiet, men ikke afgjort i retten.
Nævnsmedlemmerne drøftede denne informationsmåde (afdelingslederen deltog ikke i drøftelsen). Der var
enighed om, at uanset om meddelelsen måtte være fuldt ud korrekt, er det en urimelig måde at informere
offentligt om en afskedigelsessag på. Beskyldningen for bedrageri ikke er afgjort ved en retssag, og
beskyldningen indebærer en formålsløs offentlig 'stempling' af en afskediget medarbejder, som det kan blive
meget svært for vedkommende at komme over uanset det endelige udfald af sagen. Biba skriver et brev til
VAs bestyrelse og direktør, hvor dette påtales.

2. maj 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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MAPPE
Referat fra nævnsmøde nr.8, torsdag den 26.april 2001
Til stede: Knud Hansen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jon Sandreid, Biba
Schwoon (mødeleder), Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Jytte Jørgensen,
Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder.

Fra beboerhusets forretningsudvalg under første punkt: Dorte Brink, Henrik Jensen (udlånet), Dianna
Rind, Britta Rindom, Majbrit Larsen (Majse).

Særligt punkt:
Møde med beboerhusets forretningsudvalg om nye beboerlokaler:
På beboermødet den 28. februar 2001 blev det besluttet at sælge de gamle beboerlokaler til kommunen
sammen med institutionsbygningerne. Beslutningen indebærer, at der for det beløb, som salget indbringer,
skal opføres tilsvarende beboerlokaler m.h.t. areal og funktioner, og at dette skal ske inden for en tidsramme
på max. 2 år.
Mødet med FU drejede sig om en indledende drøftelse af perspektiverne: For det første beslutningsprocessen: Hvordan tilrettelægges forløbet, så der kommer en åben idefase, en bred debat og gennemtænkte
beboermødebeslutninger - samtidig med at tidsfristen overholdes. For det andet byggeriet: Erstatningsbyggeriets omfang, funktioner og placering. Koordinering af erstatningsbyggeriet med andre ombygninger
bl.a. vaskeriet. Hvordan kan ønsker om udvidelser af beboerfaciliteterne og indgå i overvejelserne.
Der blev besluttet at indkalde til et ekstraordinært beboermøde torsdag den 30. august. Mødet
tilrettelægges som et debat- og idemøde. Der blev nedsat et udvalg (Henrik, Majse og Diana fra beboerhuset,
Birthe og Jon fra nævnet). Udvalgets opgave bliver at informere og inviteretil en bred debat op til
beboermødet. Udvalget mødes første gang mandag den 7. maj kl. 17°0 .i nævnslokalet. Udvalget skriver et
indlæg til Galgebakke Postens juni-nummer (deadline onsdag den 16. maj).

Det ordinære nævnsmøde:
A. Formalia:
1) Til stede og afbud: Ovenstående fra nævnet.
2) Velkommen: Til Jon Sandraid, som er nyt nyvalgt nævnsmedlem.
3) Kommende møder:
a) Næste nævnsmøde (nr. 9, mandag den 14. maj): Emner: Drøftelse af omprioriterings- og
budgetproblemet. Det videre arbejde med indeklimaundersøgelsen. Netprojektet (resultat af udbudet,
telefonbygning og rullebakken, beboermøde og urafstemning). Mødeforbereder: Biba.
b) Markvandring, onsdag 30/5: Starter ved nævnslokalet kl. 1600• slutter kl. 1800 ved onsdagsspisehuset.
Herefter nævnsmøde nr.10, kl.19.30.
c) Møde med VA om omprioritering: VA har foreslået datoen 16/5, men den passer dårligt. I stedet
0
foreslås mandag 21/5 kl. 19° i nævnslokalet.
d) Beboermøde om IT-netværk: Onsdag den 13. juni.
4) Referat fra NM 7, 18/4: Godkendt med ændringer.

5) Siden sidst (kort om igangværende sager):
• Indeklimaundersøgelsen: Ca. 200 skemaer modtaget. Rykker bringes i GB Postens maj-nummer
• Husdyrregistreringsskema: Ligger klart. Udsendes snarest af VA sammen med optryk af husdyrreglementet.• Rulleskøjterampen: Biba har orienteret Marianne og bedt om yderligere oplysninger. • Brevet
til Bestyrelsen: Er sendt, kopi i postkasserne. • Landsbyggefondens afslag på ansøgning om omprioritering. Fyldigt materiale fra Landsbyggefonden modtaget, kopieret og lagt i postkasserne. • C2/C4ombygningerne: Ansøgninger er sendt, Ole rykker kommunen for svar.• Artikel i AP om kommunens
beskæring af tjørn: AP har misforstået brevet: Det drejer sig ikke om et egentligt erstatningskrav, men en
oplysning om den økonomiske skadevirkning ved beskæringen (se pkt. 10 n.f.) • Møde med TF om campingvognsparkering: TF har på et møde med Ole og Biba meddelt, at man ikke genoptager sagen, da der
ikke foreligger nyt. Dette vil TF meddele i et brev til GB, sammen med en orientering om klagemuligheder.
6) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.
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B. Sager til behandling/beslutning:
7) Konstituering af det nyvalgte nævn.
a) Gennemgang og evt. justering af forretningsordenen: Den gældende forretningsorden fortsætter
uændret.
b) Valg af formand og kasserer: Under bifaldsstorme blev Biba og Niels genvalgt som hhv. formand og
kasserer.
c) Gennemgang af udvalgene: Udsat til næste nævnsmøde.
8) Efterbehandling af regnskabsbeboermødet 23/4:
a) Nævnets beretning og arbejdsgrundlag: Gennemgang af arbejdsgrundlaget tages op på et senere
nævnsmøde.
b) Regnskabet: Blev godkendt af beboermødet uden bemærkninger.
c) Indkomne forslag: Forhøjelse af indskud: Forslaget blev vedtaget af beboermødet. Mumme mailer
fonnuleringen af beboermødebeslutningen til Ole Clausen, VA, som foretager det videre i sagen. Indkøb af
miljømærket køl/frys: Efter ændringer blev forslaget vedtaget i enighed. Vedtagelsen indebærer, at der
fremsættes et detailforslag til budgetbeboermødet. Miljømedarbejder Yvonne er i gang med at undersøge
mulighederne.
d) Debatten om VA repræsentantskab: VAs formand Per Larsen fremlagde argumenterne for indførelse af
et repræsentant. Under debatten var stemningen helt overvejende for at bibeholde generalforsamlingen.
9) Forslag om temamøde og -emne: Udsat til næste nævnsmøde.

C Sager til orientering
10) Orientering.fra (og spørgsmål til) Driften:
• Snedker/tømrer-stillingen: Der kommet 23 ansøgninger. Ansættelsesudvalget (Hasse, Ole og Berit)
gennemgår dem snarest.
• Radiatoropsætning: Nogle af radiatorerne, som blev opsat i forbindelse med varmerenoveringen, er ikke
fastgjort ordentligt. Ole har gjort firmaet opmærksom på, at det er deres ansvar.
• VAs udlejningspraksis for supplementsrum: Ikke noget nyt i sagen om dispensationsansøgning hos
boligministeriet, så hidtidige praksis fortsætter.
• 0prydningsdag: Allan, Hasse, Kim og Yvonne deltager.
• Telefoncentral: Skitse fra arkitekten til den nye telefoncentral ved NESA-bygningen vedlagt.
• Pressemeddelelse: Udkast fra Jan Weichardt vedr. den misforståede AP-artikel om erstatningskrav til
kommunen for beskæringen aftjømebeplantningen. Principgodkendt af nævnet, dog med justeringer, som
Biba og Ole meddeler VA.
11) Første møde i miljømedarbejderens styregruppe: Referat fra mødet vedlagt dagsordenen. Ingen
kommentarer.
12) Indlæg til GB-Post nr. 260 (juni nummeret, deadline 16. maj): Ingen forslag.

15. maj 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr. 9, mandag den 14. maj 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sand.raid, Biba Schwoon
(mødeleder), Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.) Atbud: Birthe Y. Nielsen
2) Kommende møder:
0
a) Næste nævnsmøde (nr. 10, onsdag den 30. maj): Emner: Markvand.ring {kl. 16° -18~. Spisning i
beboerhuset, Sten reserverer billetter og pladser (10 stk.). Emner til selve nævnsmødet: Resultatet af
netværksudbuddet, beboennødet 13/6 samt efterfølgende urafstemning. Mødeforbereder: Mumme
b) Møde med VA om omprioritering og status for institutionssalg mandag den 21. maj kl. 19°0 :
Sten deltager ikke (afspadserer jvf. pkt. 7.e n.f.)
c) Foreningsmøde 12/6: Jens og Biba deltager. Sten tilmelder til VA.
d) Beboermøde om netværk 13/6:
3) Referat fra NM 8, 26/4: Godkendt
4) Siden sidst (kort om igangværende sager):
• VAs generalforsamling: Forslaget vedr. repræsentantskab blev nedstemt. Biba blev indvalgt i
bestyrelsen. Medarbejder repræsentanterne manglede ved bestyrelsens bord, og nævnet diskuterede hvorfor.
• Forløbet af oprydningsdagen: Der blev hentet en hel del jord fra containerne, men på genbrugspladsen
var der kun få, som afleverede 'oprydningsdagsa:ffald'. Tidspunktet, annonceringen og medarbejderinddragelsen må diskuteres og evt. ændres til næste gang. • Husdyrregistrering: Skemaerne udsendes
snarest. Sten registrerer de indkomne skemaer • Nyt fra beboerlokale-gruppen: Artikel til GB Posten fra
udvalget om emnet er undervejs • Campingvognsparkering: Brev fra TF med afslag på ønske om
genoptagelse af sagen samt en klagevejledning er undervejs. Beslutning om hvad der videre skal ske må
træffes af Budgetbeboennødet.
6) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
7) Nævnet:
a) Gennemgang af udvalgene: Ingen ændringer af nævnsmedlemmer i GB-udvalg og VA-udvalg.
b) Tilmelding til kurser: Jon har tilmeldt sig V As introkursus for nævnsmedlemmer 9. -10 juni 2001. Niels
Ketler tilmelder sig BL kursus om fundraising. Kursus gebyr 2.700 kr. bevilget.
c) Nævnssekretær-opgaver og tidsforbrug: Diskussion på grundlag af oplæg fra Sten. Konklusion: 1: Det
aktuelle merforbrug af timer afspadseres så vidt muligt i sommermånederne ved: Sten indskrænker deltagelse
i møder ud over nævns- og beboennøder, og deltager ikke i første NM (inkl. forberedelse og dagsorden) efter
sommerferien. Kontor-indretningen gøres færdig, men arkivoprydningen m.v. udskydes 2: Der nedsættes et
udvalg (Jens, Biba, Sten og Ole), som finder nogle mere varige løsningsforslag, som fremlægges på et
kommende nævnsmøde. Hvis en opnormering af timetallet foretrækkes, må nævnet fremsætte et forslag
herom til det kommende budgetbeboennøde.
8) Forberedelse til mødet 21/5 med VA om omprioriteringssagen (og status for institutionssalg):
Afslaget fra Landsbyggefonden kan medføre, at en række forbedrings-arbejder, som er ønskelige og
rimelige, men ikke tvingende nødvendige (eksempelvis nye køkkener) må fjernes fra budgettet. Inden en
sådan budgetopstramning må alternative muligheder for kapitaltilførsel undersøges. Mødet med VA d. 21/5
skal dreje sig om alternative muligheder for kapitaltilførsel.
9) Indeklimaundersøgelsen:
a) Status: Der er indkommet ca. 250 skemaer (ca. 35%), og det er for få skemaer at basere en undersøgelsen
på. En tilstrækkelig svarprocent udsendes spørgeskemaet igen til samtlige husstande sammen med en
opfordring til at få skemaet besvaret.
b) Bearbejdning af spørgeskemaerne: Resultatet af undersøgelsen skal ligge klart efter sommerferien, så
et indeklimaforslag kan blive forelagt budgetbeboennødet sidst i september. Sten vil udfører arbejdet med
spørgeskemaerne som en adskilt opgave, som finder sted i løbet af sommermånederne primært i perioden
med afspadsering fra nævnsarbejdet. Til opgaven afsættes 330 arbejdstimer. Niels Keller bistår med design
af databasen, som skal anvendes til opgaven.
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10) Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde om netværk onsdag den 13. juni: Mødeindkaldelse og
dagsordenen skal uddeles senest onsdag den 30. maj. Mumme og Sten formulerer indkaldelsens dagsordensforslag herunder forslag om urafstemning (om nødvendigt under behørigt hensyntagen til resultatet af
udbudet og rådgiverens indstilling, som først kendes i løbet af uge 21).
Hjemmekompostering som yderligere punkt på dagsordenen ?: Kompostgruppen har et forslag om
hjemmekompostering under vejs, (bl.a. tilladelse til at stille kompostbeholdere på fællesarealer), som de
gerne vil have med på beboermødets dagsorden. Nævnet drøftede dette. Det blev besluttet, at henstille til
gruppen, at udskyde dette, fordi netværksbeslutningen er et stort emne, som let kan kræve et helt
beboermødes tid, og fordi emnerne og vel også 'målgrupperne' er temmelig forskellige. Nævnet foreslår, at
hjemmekompostering tages op som emne i sammenhæng med revision af agendaplanen, renovationsordninger og -investeringer, som skal behandles på budgetbeboermødet til september. Biba kontakter
kompostgruppen.
11) Forslag om temamøde og-emne:
• Behov i relation til finansieringsmuligheder og budget: Hvordan kan de forskellige vedligeholdelses og

fornyelsesprojekter indpasses/prioriteres i budgettet. Hvad er ønskværdigt, hvad er nødvendigt, hvordan er
udsigterne mht. kapitaltilførsel. Temamødedag: Søndag den 17. iuni kl.10° 0-14°0 .
(Sten deltager ikke pga. afspadsering og det gode vejr den pågældende søndag)
• Rekruttering af flere nye til nævnsarbejdet er forslag til tema-emne ved en senere lejlighed.
12) Strædekonkurrence: Der er kun kommet to tilmeldinger til strædekonkurrencen (så vinderchancerne er
særdeles lovende). Præmiesummen til 3. præmien anvendes i stedet til en erkendtlighed til dommerne, som
opfordres til også at vurdere og kommentere de to stræders omgivelser (dvs. Galgebakken som helhed).
Forhåbentlig kan konkurrencen på denne måde give inspiration og ideer til nye strædeaktiviteter.

C Sager til orientering
13) Orientering fra (og spørgsmål til) Driften
• Regnskabsbeboermødet: Det omdelte regnskab må gerne indeholde et 'lagkagediagram', som det Ole

Clausen viste på overheaden. Regnskabet for pub og beboerhus bør afsendes fra VA noget tidligere.
Forslaget om hårde hvide varer: Yvonne er i gang med emnet (foreløbigt notat uddelt).
• Skiltning ved containerpladser: En lamineringsmaskine er ved at blive anskaffet (i udlånet), så vi selv
nemt og billigt kan fremstille mindre skilte ved affaldscontainerne o.lign.
Ud fra orienteringspapiret uddelt til mødet:
• Tjørne-nedskæringen: Pressemeddelelsen til AP sendt fra VA af Jan Weichardt. Der holdes møde med

kommunen om selve sagen i løbet af maj.
• Bagud på Ejendomskontoret: Pga. sygdom og kursus, men opgaverne igangsættes så hurtigt og lempeligt
som overhovedet muligt.
• Nyt EDB-boligsystem: Bliver lagt ind i dagene omkring pinse og grundlovsdag (ejendomskontoret derfor
lukket 6. og 7. juni). Når systemet virker, bliver der en lang række muligheder for bl.a. regnskabskontrol og
registrering af råderetsændringer.
• Råderet og skillevægge: Det er tilladt at fjerne nogle af skillevæggene, men mange nyindflyttere som har
behov for rummene, finder det bekosteligt og irriterende selv at skulle opsætte de manglende skillevægge,
især hvis de først får kendskab til de manglende vægge ved indflytningen.
• Varmeafregninger: Foreløbigt få klager i fht. sidste år.
• Ansættelse af snedker: Ansættelsessamtaler finder sted fredag d. 18. maj. Nævnet finder det ikke
nødvendigt, at der indgår nævnsmedlemmer i ansættelsesudvalget.
14) Forslag fra Grønt udvalg om grusbane i buret ved Øster/Torv Gvf. referat fra 25/4): Baggrunden er,
at den nuværende græsbane er hullet og nedslidt. To typer problemstillinger må afklares: Støj/naboproblemer
og økonomi, herunder om øget vedligeholdelse af græsset kan gøres billigere end nyanlæg (og
vedligeholdelse) af en grusbane.
Pkt. 15 (Galgebakkeposten) udskudt.

6. juni 2001. Med venlig hilsen: Sten Hansen, nævnssekretær
Referat afNM 9, 14/5 2001
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Referat fra NM 10, onsdag den 30. maj 2001

A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hausen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens El!esøe Olsen, fon Sandreid,
Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (nævnssekretær og referent).
Afbud: Jytte Jørgensen, Niels Keller
2) Kommende møder:
0
0
a) Tema-nævnsmøde, søndag den 17. juni kl. 10° -14° : Afbud fra Knud og Birthe og måske Mumme ..
b) Næste nævnsmøde (nr. 11, mandag den 18. juni): Afbud fra Knud. Emner: Efterbehandling af
beboennødet om netværk. Opsamling fra temanævnsmødemøde om budget. Mødeforbereder: Mumme.
8
c) Sommer kom sammen med GBs ansatte 20. juni kl. 18° - .. : Afbud fra Knud. Sidste frist for evt. afbud er
til NM 11, mandag den 18. juni !!.
d) Beboermøde om netværk 13. juni: Afbud fra Knud.
e) Foreningsmøde 12. juni: Jens må melde fra, han kontakter selv VA.
t) Nævnsmødeplan 2. halvår 2001: Ændringer i :tht. forslaget: Beboermøde med beslutning om netværk og
urafstemning; tirsdag den 21. august. Budgetbeboermøde; mandag denl 7/9. Julefrokost; tirsdag den 18/12
(foreløbig!).
g) Fælles-konferenceudvalget 7/6: Birthe deltager.
3) Referat fra NM 9, 14/5: Godkendt.
4) Siden sidst (kort om igangværende sager):
• Mødet 21/5 med Jan Weichardt om budget/omprioritering og institutionssalg: Noglec:1f de først kommende
arbejder må udskydes. Nedtrapning af rentesikring stopper når lån udløber om nogle år, h,vilket giver mere
'plads' til forbedringsprojekter udenmodsvarende huslejestigninger, som ligger ud O".~r.d~ 'vante'
stigningstakt. Endvidere er der uprøvede muligheder for kapitaltilførsel, og der kan der budgetteres med ekstern
kapitaltilførsel i langtidsbudgettet.
• Campingvogns-parkering: Der er næppe mulighed for at få omgjort beslutningen ved at klage over
procedurefejl i beslutningsprocessen.(jvf. indlæg til GB-posten).
5) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Forberedelse af netværksbeboermøde og urafstemning:
a) Foreløbig vurdering af resultatet af udbuddet: Tilbudene lever stort set op til forventningerne. Bygning af
teknikrum til telefoncentralen til ca. 675.000 kr. var dog ikke forudset, og tilbudene opererer med en telefon
abonnementsafgift for hver enkelt husstand. hnidlertid anbefaler rådgiveren, at der bruges mere tid til afklaring
af de afgivne tilbud, fordi dette muligvis kan billiggøre projektet. Endvidere skal låntagningen til finansieringen
af projektet godkendes af kommunalbestyrelsen, hvilket tidligst kan ske til mødet i august. Inden da kan der
ikke indgås aftale om iværksættelse af projektet.
b) Beboermødet den 13. juni: På grund af tidspresset og behovet for yderligere afklaring besluttede nævnet, at
ændre beboermødet den 14. juni til et orienterings- og debatmøde. Beslutningen om projekt og urafstemning
udskydes til et nyt ekstraordinært beboermøde, som indkaldes til tirsdag den 21. august. Mumme laver en
information om dette, som husstandsomdeles den 1. juni.
7) Opsamling på markvandringen: Bl.a.: Beton-unitbygningerne på P-pladserne bør gøres mere 'venlige', og
hegn ved minicontainere bør repareres. Skilte på vaskepladserne. Måske opstilling af affaldscontainer på Pplads A til reserve for dagrenovation. (Se i øvrigt Oles punktopsamling i orienteringspapiret og udvalgets oplæg
til markvandringen).
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8) Forberedelse af tema-nævnsmødet 17. juni kl. 10° 0-14° 0 : Oplæg fra Ole om langtidsbudgettet og fra Biba
om prioriteringer. Jens indkøber morgenbrød og frugt hos købmanden.
·
9) Indeklimaundersøgelsen:
Status: Der er indkommet ca. 300 spørgeskemaer, fristen for aflevering af rykkerspørgeskemaet er IO. juni.
Niels Keller er ved at have databasen færdig. Tidsplan: Til budgetbeboermødet i september er ikke muligt, at nå
at fa undernøgelse11 færdig og at fa udarbejdet en indstilling på grundlag af undersøgelsen og tekniske
vurderinger. Dette må udskydes til år 2002. Sten foretager derfor kun selve indtastningen af oplysningerne i
løbet af sommennånederne.
10) Husdyrregistrering.
Registreringsskemaerne er uddelt. Svarfristen er den 12. juli. Tilladelserne på grundlag af registreringerne laves
efter sommerferien.
11) Sommer kom sammen med GBs ansatte 20/6: Sten laver indbydelsen. Ole bestiller maden. Sten
forbereder med borde og opdækning.

C Sager til orientering:
12) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uddeles til mødet):
• Praksis ved hegnsflytning i C-boligerne: Flytning af forkert placerede hegn bliver gjort på afdelingens
regning, hver gang en C4-bolig bliver ledig, eller når der kommer en fælles anmodning fra de to involverede
naboer. C2-beboere kan endvidere ansøge nævnet om at fa foretaget en hegnsflytning;:hvis ansøgeren kan
dokumentere, at man gennem etår har søgt at opnå en aftale med naboen, og at denne.·ikke vil medvirke.
Teksten til beboerinformationen godkendt af nævnet.
... ,,\,
• Snedkeransættelse: VA har underskrevet ansættelsesaftalen. Det forventes at snedkeren starter den 2. juli.
13) Galgebakkeposten
Punktet Udskudt.

19. juni 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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llA. Formalia:
1) Til stede og atbud: Afbud fra Knud
2) Kommende møder:

a) Temamøde søndag den 17. juni (altså 'i går'): Oplæg fra Biba kom(mer).
a) Sommer kom sammen med GBs ansatte 20. juni kl. 18° 0 - •• : Sidste frist for framelding
b) Nævnet i sommerferien: Ferieplanskema vedlagt.
c) NM 12, onsdag den 15. august: Første nævnsmøde efter sommerferien.
Emner: Forberedelse af de to efterfølgende beboermøder om netværk og beboerhus. Indkaldelse til
budgetbeboermøde, mandag den 17. september (frist for omdeling af indkaldelse mandag den 20. august.)
Mødeforbereder: ?
d) Beboermøde om netværk, tirsdag den 21. august: Afbud ?
e) Ekstraordinært beboermøde om beboerhusnybygning, torsdag den 30. august: Afbud ?
f) Andre møder: ?
3) Referat fra NM 10, 30/5: (Tidligere uddelt i postkasserne)
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Tilbud fra Mick (vores computerservice) om abonnement på antivirus-program
• Tilmelding til VA-bestyrelsens kontaktpersonordning
• Andet...?

5) ·Godkendelse af dagsordenen.

B. Sager til bjhandlinglbeslutning:
6) Efterbehandling af beboermøde om netværk, 13/6: (Bilag- statusmateriale)
a) Mødet forløb: Spørgsmål, kommentarer og forslag, som skal tages med i det videre arbejde med projektet.
b) Beboermødet om netværk, 21. august: Her skal træffes beslutning om projekt og urafstemning. Frist for
omdeling af dagsorden er tirsdag den 7. august. Dvs. at dagsorden og projektforslag/materiale skal
udarbejdes sidst i sommerferien, og at nævnets forslag til projektindstilling må afklares ved cirkulation og
kommentarer i begyndelsen af august.
7) Torvet, beboerhus- og institutions-ombygning:

a) Fælles planlægning mht. adgangsforhold m.v.: Planlægningen af institutionsombygningen er i gang med
deltagelse af institutionsbrugergruppen, arkitekter og kommunen. Der er ikke truffet beslutning endnu, men
planer er ved at blive konkretiseret, bl.a. af etablere et indgangsparti for klubben ved den nuværende
legeplads foran udlånet. Inden planerne bliver for faste, bør der laves et møde mellem planlægningsgruppen
og nævnet.
b) Orientering om beboerhus-ombygning: Orientering om udvalgets arbejde og planer, og en første
planlægning af beboermødet 29. august om beboerhus-ombygning.
c) Funboks-rampe: (=rulleskøjte/skateboard-rampe) Kan/bør denne placeres (midlertidig?) på torvet?

8) Tjørne-sagen: (bilag: Aftale om retablering ... + følge-e-mails af 12. juni. Endvidere e-mails af 13. juni vedr.
forbehold fra TFs direktør, tidligere omdelt i postkasserne)
Det ser ud til, at sagen er gået noget i hårdknude, fordi TFs direktør tager forbehold for aftalen, hvad angår
den treårige pleje. Hvad er nævnet indstilling til den videre forhandling?
{PS: Gerningsstedet - det sidste stykke ved Herstedvestervej inden Hyldespjældet- kan man komme frem til
via opgangen ved naturlegepladsen på grønningen.)
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C Sager til orientering:

9) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uddeles til mødet):
• Budgetkonfrol: Kommentarer tii evt. u- eller behagelige overraskelst:r.
• Varmetal og prognose (af 7. juni, tidligere omdelt): Hvad er trenden?
• C2-C4-ombygninger: Er ombygningerne færdig-godkendt hos kommunen ?

10) Orientering fra legepladsudvalget: V. Biba.
Herunder ideer om petanque-bane (udtales: [peton] øh... :[petan] øh...kuglespil.

11) Referat fra foreningsmøde 12/6: V. Biba
12) Galgebakkeposten
a) Kommentarer til og opfølgning af emner i de sidste numre:
b) Indlæg til GB-Post nr. 261 ( Deadline 27. juni):
c) Materiale til hjemmesiden og ideer til nævnets brug af hjemmesiden
d) Forslag om møde med redaktionen i august måned.

BILAG til NM 11:
Postliste til NM 11

Pkt. 2.b: Skema til ferieoplysninger
Pkt. 3: Referat fra NM 10, 30/5 (tidligere omdelt)
Pkt. 6: Statusmateriale om netværk (også omdelt på beboermødet den 13.juni)
Pkt. 8: Aftale om retablering efter beskæringsfajl + følge-e-mails. (senere e.:.mails er tidligere omdelt)
Pkt. 9: Budgetkontrol l.. kvartal 200 l. (tilsendt fra VA)
' '
Galgebakkens vand- og varmeforbrug (tidligere omdelt)

15. juni 2001. Med venlig hilsen:
Mumme, mødeforbereder og Sten Hansen, nævnssekretær

S/euL
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referat fra nævnsmøde nr. 11, mandag den 18. juni 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jon Sandreid,
Annette Schrøder. Ole Binderup (afdelingsleder), Sten Hansen (sekr. og ref.)
Afbud: Afbud fra Knud Hansen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon.
2) Kommende møder:
a) Temamøde søndag den 17. juni: Afholdt som planlagt.
b) Sommer kom sammen med GBs ansatte 20. juni: Afbud fra Knud, Jytte og Niels.
c) Nævnet i sommerferien: Oversigt uddeles snarest.
d) NM 12, onsdag den 15. august: Første nævnsmøde efter sommerferien. Emner: Forberedelse af de to
efterfølgende beboermøder om netværk og beboerhus. Indkaldelse til budgetbeboennøde, mandag den 17/9.
Mødeforbereder: Jytte
e) Beboermøde om netværk, tirsdag .den 21. august: Husk !
t) Ekstraordinært beboermøde om beboerhusnybygning, torsdag den 30. august: Husk !
3) Referat fra NM 10, 30/5: Godkendt.

4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Der er kommet et tilbµd om et udvidet abonnement på antivirus-program. Pris: Ca. I 000 kr. til oprettelse og
ca. 250/år til fornyelse. Sten hører nænnere om tilbudet, og siger ja tak, hvis det er en god ide.
• Nævnet tilmelder sig VA-bestyrelsens kontaktpersonordning.
5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Efterbehandling af beboermøde om ~etværk, 13/6:
a) Beboermødet forløb: Stemningen var positiv, der kom gode spørgsmål og kommentarer. Der var forståelse
for, at beslutningen var blevet udsat til august med henblik på at finde muligheder for at nedbringe projektomkostningerne.
b) Færdiggørelse af projektforslaget: Muligheder for nedbringelse af projektomkostningerne til videre
undersøgelse (især): I. Fjernelse eller nedbringelse af de individuelle telefonabonnementer. 2. Billiggørelse
af valgmulighederne for TV-kanaler/-pakker evt. ved at GB selv laver 1-2 ekstrapakker, som kan
tilfredsstille de fleste, så kun de som vil have rigtigt meget TV og specielle programmer må investerer i
særlige dekoder-bokse og betalingskort 3. Etablering aftelefoncentralen/tekniktummet i et D-hus, så
udgifterne til en nybygning spares. Mumme undersøger denne mulighed. Der ud over er vores rådgiver i
gang med at vurdere en række mere tekniske muligheder. I slutningen af juli og først i august udarbejder
Mumme i samarbejde med Henrik Kressner et udkast til en revideret projektbeskrivelse og indstilling. Dette
sendes i cirkulation blandt nævnsmedlemmerne for kommentarer, hvorefter Mumme udarbejder det færdige
beboennødemateriale.
c) Beboermødet om netværk, 21. august: Indkaldelse og dagsorden skal husstandsomdeles senest tirsdag den
7. august. Der satses alvorligt på, at projektbeskrivelsen, indstillingen og forslaget vedr. urafstemning kan
være færdig til uddeling samtidig.
7) Torvet, beboerhus- og institutions-ombygning:
a) Fælles planlægning: Det er vigtigt at få aftalt et møde med kommunen/institutionerne om fælles
problemstillinger i forbindelse med ombygningen - bl.a. indgangsforhold - inden planlægningen er for
fremskreden. Jon kontakter kommunen for at aftale et møde.
b) Orientering fra beboerhus-ombygningsudvalget: Ikke noget nyt..
c) Rulleskøjte/skateboard-rampe: Klubben får tilladelse til som forsøg at opsætte rampen på torvet, forudsat
at de selv nedtager den, hvis der kommer berettigede klager eller opstår andre problemer.
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;Tjørne-sagen: Teknisk forvaltning havde fremlagt et rimeligt aftaleforslag, som forvaltningens direktør
imidlertid efterfølgende tog forbehold over for. Nævnet mener, at der bør holdes fast ved grønt udvalgs og
driftens indstilling i den videre forhandling.

C Sager til orientering:
9) Orientering fra Driften:
• Budgetkontrol for 1. kvartal: Følger temmelig pænt budgettet. Intet bemærkelsesværdigt.
• Varmetal og prognose: Der er som forventet en faldende tendens.
• C2-C4-ombygninger: Ombygningerne er godkendt hos kommunen. Før øjeblikket er der ved at blive
indhentet tilbud hos håndværkere.
• Varmeklager: VA har modtaget 13 klager, som sendes videre til NEVE. Kun en enkelt klage er af mere
principiel karakter.
• Malerlicitationen: VA har annulleret licitationen i en række afdelinger, bl.a. Galgebakken.
• Snedkerstillingen: Den nye snedker Michael Svaneeng starter den I. juli.
• Nævnstemamødet 17. juni om budget-prioriteringer: Mødedeltagerne fortog en række prioriteringer og
indstillinger til det samlede nævn. (Se Oles punkt-oversigt i nyt fra Galgebakkens drift uddelt til nævnsmødet).
• Indflyttersag: En indflytter er utilfreds med, at han ikke kan få retableret en skillevæg, som udflytteren har
nedtaget. Indflytteren var rettidigt gjort opmærksom på forholdet og ændringen er sket i overensstemmelse med
beboermødets vedtagelse om råderet, så indflytteren må derfor selv :finansiere en retablering. Nævnet støtter
fortsat denne indstilling.
10) Orientering fra legepladsudvalget: Udsat til næste møde.
11) Orientering fra foreningsmødet 12/6: V. Ole: Til mødet blev emnet fugt og mug behandlet af eksterne
oplægsholdere: En ingeniør om det bygningsmæssige og en læge om det sundhedsmæssige. Sidstnævnte
afdramatiserede sundheds-risiciene en del, bl.a. ved at pointere at skimmelsvamp forekommer naturligt i
omgivelserne.
12) Galgebakkeposten:
a) Kommentarer til de sidste numre: Tilfredshed o~ ros.
b) Indlæg til GB-Post nr. 261 ( Deadline 27. juni): Ikke nogle forslag.
c) Nævnets brug af hjemmesiden: Nævnet er positivt indstillet til at brage hjemmesiden til information, men
der er pt. ingen nævnsmedlemmer, som har tiden til at gå i gang mede opgaven. Nævnet besluttede dog at
nævns-mødereferaterne fremover kan bringes på hjemmesiden, da de i forvejen foreligger på elektronisk
form. I løbet af efteråret bør der holdes et møde med GB-Posten om hjemmeside-ideer og -muligheder.

16. august 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hanse , nævnssekretær

cftt/Æ
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1/eratfra nævnsmøde nr. 12, onsdag den 15. august 2001
1
I A. Formalia:
, 1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Nils Keller.
2) Kommende møder:
a) Beboermøde om netværk tirsdag den 21/8: Mange kommer
b) Beboermøde om beboerhu~ombygning torsdag den 30/8: Udskudt til senere tidspunkt, jvf. pkt. 7 n.f.
c) NM 13, mandag den 27/8: Flyttet til onsdag den 29/8 (pga. foreningsmøde). Hovedemne: Budget 2002.
Mødeforbereder: Jytte
d) Bydelslege 1. og 2. september: Deltagelse fra GB? (se PL 12:43)
e) Hyldespjældets 25 års jubilæum 17/8: Jytte deltager for GB.
f) VA fælleskonference 29/9: Husk tihnelding.
g) Tilmelding til VA-kurser: Kursuskataloget er kommet.
h) Foreningsmøde på GB 27/8: Jens deltager og arrangerer.
i) Beboermøde om legepladser 1/9: Se pkt. 8 n.f..
3) Referat fra NM 11, 18/6: Godkendt.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:

• Sidste rettelser indføjet i nævnets interne kontaktliste.
• Klubbens rulleskøjte-rampe: Klubben har faet 'grønt lys' fra nævnet inden sommerferien. Når rampen ikke r
opsat, skyldes det (vist nok), at Klubben har ændret planer.
5) Dagsordenen godkendt.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Beboermødet om netværksprojektet:
a) Bemærkninger til det husstandsomdelte projektforslag: Forslaget indeholder forskellige valgmuligheder
mht. teknikbygning og antal stik i boligerne. Nævnsmedlemmerne er frit stillet og nævnet vil ikke gøre bestemte
valg-muligheder til et 'must' på beboermødet. I følge VA kan opkrævning af antennebetaling for private
supplementslejemål ske uproblematisk ved den foreslåede metode, dvs. opkrævning hos hovedlejeren sammen
med trinette-lejen. Hvordan forsyningen med TV-kanaler skal ske, kan først besluttes på et senere tidspunkt.
b) Sidste forberedelse af beboermødet 21/8: Lars Steinov stiller op som dirigent. Knud Hansen som meddirigent.
c) Forberedelse af urafstemning: Afstemningstemaet skal formuleres som 'ja' eller 'nej' til det projekt, som
beboermødet vedtager. Det skal undersøges - og i givet fald foreslås på beboennødet - om vi kan fa et
revisotfinna til at stå for stemmeoptællingen (beløbsramme ca. 5000 kr.). Tidsplan for urafstemning fremlagt af
Sten. Til næste NM afklares behovet for hjælp til det praktiske i forbindelse med urafstemningen.
7) Torvet, institutionsombygning og beboerhusfornyelse:
a) Opsamling fra mødet på Rådhuset tirsdag den 7/8: De ombygningsplaner, som kommunen hidtil har
arbejdet med, er taget op til grundig nyvurdering, da det viste sig, at prisen løb op i 28 mil. kr. Hvad kommunen
nu vil gøre, er der ingen der kan sige, så situationen mht. institutionernes fremtidsplaner er meget uklar.
b) Udskydelse afBM om nye beboerlokaler 30/8: Selv om usikkerheden mht. institutionerne ikke berører
kommunens ønske om at overtage beboerlokalerne, så er situationen alligevel så uafklaret, at det ikke vil være
rimeligt at afholde beboermødet om beboerhusnybygning den 30/8. Mødet udskydes derfor til forholdene er
afklaret.
c) Det videre forløb af be"oerhusprojektet: Punktet udskydes, indtil det bliver muligt at planlægge.
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,1dkaldelse til beboermøde om legepladser lørdag den 1. september: Beboermødet indkaldes på grundlag
. oplægget fra legepladsudvalget. Udvalget mener ikke, at udgifterne til fjernelse af betonmurene mv. (ca.
400.000 Kr.) skal finansieres med det beløb, som skal bruges til at etablere nye legepladser. Forslaget som
fremlægges for beboermødet 1/9 indebærer, at de 400.000 kr. kan 'genbevilges' i år 2003, til brug for de
resterende legepladser. Forslaget indeholder også skitseplaner for legepladserne i Over, Neder og Øster, som
kan blive etableret i år 2002.
9) Budget 2002 og budgetbeboermødet mandag den 17. september:
a) 1. behandling af budget 2002:
Budgetforslaget var forinden blevet gennemgået i økonomiudvalget, som havde en række spørgsmål og
ændringsforslag, som blev fremlagt af Jens og drøftet.
b) Indkaldelse og dagsorden til budgetbeboermødet 17/9: En række emner til beboermødet er endnu ikke
færdigbehandlet. Forslag til dagsordenen, som skal udsendes sammen med indkaldelsen senest den 20/8, bliver
derfor et foreløbigt forslag, som kun vil indeholde selve budgetpunkterne samt revision af agendaplanen. Det
'endelige' forslag til dagsorden bliver udsendt sammen med beboermødematerialet efter nævnsmøde nr. 13.
10) Husdyrregistrering og - tilladelser: Udsat til næste nævnsmøde.

C. Sager til orientering:
11) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uqdelt til mødet), bl.a.:
• Malerlicitationen gentages: VA har besluttet, at den afholdte malerlicitation på GB og i en række andre
afdelinger skal gentages, fordi tilbudene fra to af malerfirmaerne var enslydende. V A har pålagt Ole, at orientere
nævnet om at licitationen skal gentages, samt at spørge om nævnet har indvendinger mod de to foreslåede
firmaer (LMJ og Artex) eller forslag til andre. Pga. tidspresset har Ole orienteret og rejst spørgsmålet efter
mødet på Rådhuset den 7. august. for de nævnsmedlemmer, som deltog i mødet. Der var ikke indvendinger mod
de to firmaer eller forslag om andre firmaer, men der var heller ikke noget ønske om at undgå det nuværende
malerfirma. Denne indstilling blev bekræftet på nævnsmødet. V A havde i øvrigt anmodet om, at oplysningerne
vedr. malerlicitation blev behandlet fortroligt så længe som muligt (i referatskrivende stund ikke længere aktuelt
/ref.).
• Skillevægssagen: I forbindelse med dialogen om denne, har afdelingslederen faet præciseret, at det var en
misforståelse, at der ikke måtte drøftes konkrete sager med nævnet. Men qer må ikke drøftes konkrete sager
med nævnet, så længe sagerne forberedes administrativt.
Nævnet drøftede (igen) problemet. Pointen er (stadigvæk - men denne gang til referat): I den hidtidige
behandling af den konkrete sag, har VAs centrale administration ikke været tilstrækkelig opmærksom på, at
administrationens foretrukne løsning - pga. risiko for præcedens - kan indebære: Både en belastning af
afdelingens økonomi til reetablering af fjernede skillevægge, og at VAs administration - rent administrativt annullerer en tidligere beboermødebeslutning vedr. råderet. Derfor har nævnet fundet det nødvendigt at 'blande'
sig ved at meddele dette til V As centrale administration.
Vedr. præciseringen fra VAs administration, så mener nævnet, at alene afdelingslederen har kompetensen til
at afgøre, hvorvidt han :puder grund til at drøfte et givent emne med nævnet.
• Yderligere sagsbehandlingsforviklinger: Mumme har søgt at lette sin dårlige samvittighed, ved at fremme
en lettere hengemt sag vedr. beboermødets beslutning om forhøjelse af indskud, idet han på nævnets og
beboermødets vegne pr. e-mail har anmodet VA-huset om at ekspedere sagen videre til Kommunalbestyrelsen.
(Jvf. referat fra NM 8, 26/4 2001, pkt. Se: Efterbehandling afregnskabsbeboermødet 23/4. Indkomne forslag.
Forhøjelse af indskud:" Forslaget blev vedtaget af beboermødet. Mumme mailer formuleringen afbeboermødebeslutni,ngen til Ole Clausen, VA, som foretager det videre i sagen." / ref.). Ganske kort tid efter modtog
afdelingslederen en e-mail fra Jan Weichardt med en anmodning om at behandle sagen og med Mummes e-mail
som vedhæftet fil.
Nævnsmødets reaktion: Umiddelbart en del munterhed over informationsteknologiens overraskende
muligheder. Efterfølgende en vis bekymring, for så vidt dette er udtryk for en ny procedure i VA-husets
sagsgang: Konsekvensen kan i så fald blive, at beboermøde, nævn, nævnsmedlemmer og beboere i øvrigt - af
VAs centrale administration - rar frataget retten til at tage selvstændige initiativer, udover at fremsætte
anmodninger via afdelingslederen.
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12) Orientering fra miljømedarbejderen:

Aktivitetsoversigt marts-juni fra miljømedarbejderen fremlagt.
13) Brugerundersøgelse for den kommunale containerplads:

GB har modtaget en forespørgsel fra kommunen om tilfredshed med de nuværende åbningstider på den
kommunale containerplads på Gadagervej. Da GB har sin egen container- og genbrugsplads er svaret, at den
kommunale containerplads næppe bruges af Galgebakkens beboere. Sten kunne i øvrigt oplyse, at takstsystemet
på den kommunale plads formentlig bliver ændret, så boligområdernes betaling bliver gjort afhængig af
beboernes faktiske brug af pladsen.
14) Friluftsrådets kampagne 'byens grønne steder': GB har modtaget en opfordring til at tilmelde sig

kampagnen, som går ud på, at lave en offentlig informationsmappe om grønne steder i byområderne. Friluftsrådet bpder om en beskrivelse af de grønne herlighedsværdier. Opgaven gives videre til Grønt udvalg.

13. september 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

cfA, 2ffl/L~1/

(

Referat fra NM 12, onsda~ 15/8 2001

Side 3 af 3

Referat fra nævnsmøde nr. 13, onsdag den 29. august 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder,
Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref).

Afbud: Knud Hansen, Nils Keller, Birthe Y. Nielsen.
2) Kommende møder (huskeliste):
a) NM 14, onsdag den 12/9: Mødeforbereder: Annette
b) Legepladsbeboermøde lørdag den 1/9 kl. 15°0 i beboerhuset: NB. kl. 15°0
c) Bydelslege 1. og 2. september
d) V A fælleskonference 29/9: Annette, Biba og Birthe deltager. Sten meddeler til VA.
e) Foreningssekretariatsmøde 9/10: Jens deltager. GB bliver i øvrigt vært for foreningsmøde i januar.
3) Referat fra NM 12, 15/8: Ikke klart endnu.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Hyldespjældets 25 års jubilæum: Jytte deltog. Stor tilfredshed med gaven, som skal bruges til
fuglekiggertårnet.
• Utætte ateliervinduer og vandskader: Der er stadig ikke kommet en løsning, hvilket er helt uacceptabelt.
VA må tage et initiativ NU og lægge et stærkt pres på COWI. Biba skriver på nævnets vegne et brev herom
til VA.

5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til beliandlinglbeslutning:
6) Efterbehandling af netværksbeboermødet 21/9:
a) Mødets forløb: Temmelig mange deltagere, forslaget modtaget positiv og meget klar opbakning ved
afstemningen.
b) Projektet: Da det kan gøres inden for beløbsrammen, bør der vælges teak til beklædningen af teknikhuset.
Så snart resultat af urafstemningen foreligger forventes det, at VA-huset sammen med rådgiveren går i gang
med at fa realiseret netprojektet. Når der er hjemtaget tilbud på levering af telefon, TV-kanaler og Internet
skal der indkaldes til et nyt beboermøde. Til tilrettelæggelsen af processen, hvor der skal vælges 'indhold',
skal netværksgruppen og andre interesserede beboere inviteres.
c) Forberedelsen af urafstemningen: Revisorfirmaet Deloitte og Touche står for modtagelse og optælling af
stemmesedler. Materialet (vejledning, projektresume, stemmesedler og uddelingskuvert) kopieres torsdag af
Sten, som også modtager returkuverter fra revisorfirmaet. Materialet samles fredag af ansatte, og uddeling
efter adresser sker mandag afEF'erne.

7) Budget 2002 og budgetbeboermødet mandag den 17. september:
a) Sidste behandling af budget 2002:
Generelt: De sidste afklaringer har medført en række ændringer af budgettallene, men huslejestigningsprocenten bliver stort set uændret.. Spørgsmål og forslag fra økonomiudvalget, med Oles bemærkninger
tilføjet, blev gennemgået.
Konto 119: Nævnssekretær: Nævnet foreslår med budgetforslaget, at nævnssekretærens timetal hæves fra 20
til 25 timer om ugen, hvilket svarer til en forøgelse på ca. 37.000 kr. på budgettet. Endvidere at der afsættes
en pulje på 25.000 kr. til sekretærbistand, som nævnet kan trække på til udførelse af evt. ekstraopgaver.
Galgebakkeposten: Det foreslås at beløbet hæves til 70.000 kr. bl.a. for at give mulighed for farvetryk.
Langtidsbudgettet: Ved udskiftning afkomfurer bør der afsættes midler, så der kan indkøbes komfurer med
keramik og varmluft. Maling af eternitfacaderne? Det skal nævnes på budgetbeboermødet, at vi på et senere
tidspunkt skal have afklaret, om der på langtidsbudgettet skal afsættes penge til maling af eternitfacaderne.
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b) Andre forslag til beboermødet:
Campingvognsparkering: To alternative forslag fremsættes på baggrund af Kommunalbestyrelsens
beslutning: I :Der kan ikke parkeres campingvogne på Galgebakkens P-pladser, eller 2: Der indrettes særligt
indhegnede pladser til formålet.
Revision af agendaplanen: l forbindelse med den reviderede plan fremsætter agendagruppen tre forslag:
1: Forsøg med 14-dagsafhentning. 2: Refusion til anskaffelse afkompostbeholdere. 3: Tilladelse til private
kompostbeholdere på fællesarealer.
Legepladser: Der bliver rapporteret fra legepladsbeboermødets beslutninger på budgetbeboermødet.
Indkøb afA-mærkede køle/fryseskabe. Notat om emnet fra miljømedarbejderen. Hun foreslår, at GB
fremover anskaffer A-mærkede køleskabe og B-mærkede frysere, bredde 55. cm. Dette bliver også nævnet
forslag til beboermødet.
8) Forberedelse af beboermøde om legepladser lørdag 1/9:
Susanne Messell stiller op som dirigent. Biba spørger Birthe, om hun kan være med-dirigent.
9) Husdyrregistrering og - tilladelser: Udsat.
10) Information i Galgebakkeposten: Udsat.
11) Brev til nævnet fra Malermester Hartvig Madsen:
Brevet blev grundigt drøftet. Pga. tidspres må formuleringen af et svar udsættes til næste nævnsmøde.

C Sager til orientering:
12) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uddelt til mødet). Bl.a.:
• Malerlicitation: Malermesteren har stoppet sit arbejde på GB, da han fandt ud af, at han ikke var blevet
indbudt til at deltage i licitationen. Ejendomskontoret har haft store problemer med at finde andre firmaer,
som uden varsel kunne gå ind over overtage de igangværende flytteboliger, men det er lykkes.
• Forhøjelse af indskud: Ole har indstillet til V As bestyrelse, at indskuddet hæves som besluttet på
regnskabs-beboermødet 23/4.

13. september 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

dkt~
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./at fra Nævnsmøde nr. 14, onsdag den 12. september 2001
.. Formalia:
i) Til stede: Knud Hansen, Nils Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon
Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Jytte Jørgensen.
Pkt. 6 og 7: VAs Direktør, Jan Weichardt til stede.
:) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
1) Budgetbeboennøde mandag den 17.september.
1) NM 15, mandag den 24/9: Mødeforbereder: Annette.
) VA fælleskonference 29. september:
) VA økonomikursus 27.-28/9: Mumme har deltaget i kurset sidste .år -0g anbefaler det.
) Foreningsmøde 9/10: Sted Gadekæret. Bus fra VA-huset. Jens og Biba deltager.
1Planlagt foreningsmøde i januar på GB: Aflyst fordi beboerhuset ikke er ledig på den planlagte dato.
I Referat fra NM 12, 15/8: Godkendt.
Referat fra NM 13 29/8: Godkendt med rettelse.
1

Siden sidst:KORT~h>rtenteringumigangvæi:eml~ger-.- - - - • Resultatet af urafstemningen om netværk: Resultatet modtaget telefonisk fra revisorfirmaet: 633 ja, 71 nej.
Sten afventer officiel meddelelse pr. brev inden offentliggørelse.
• Brev til VA vedr. COWI og ateliervinduer: Se 7 n.f
• Småfejl opdaget i nævnets interne kontaktliste.
• Anskaffelse af persienner til ateliervinduer og afslibning af mødebord: Bliver foretaget i den nærmere
~~

'

Godkendelse af dagsordenen: Pkt. 6 og 7 tilføjet.

. Sager til bellandlinglbeslutning:
Salg af institutionsbygningerne og de gamle beboerlokaler:
(Brev fra Jan Weichardt om salget samt udkast til skøde uddelt inden mødet)
Nævnets bemærkninger til salget: Det skal fremgå af skødet, at renholdelsesbidraget {§ l 3) skal reguleres
årligt. Kortbilaget mangler, og det skal sikres, at det frasolgte areal angives korrekt. Der mangler en
økonomisk opstilling fra V A, som tydeliggør, at salget bliver udgiftsneutralt for Galgebakken (jvf.
retningslinierne for salget vedtaget på beboermødet 28. februar.)
Jan Weichardt redegjorde for de økonomiske forhold ved salget: De eksakte økonomiske konsekvenser
kan først opgøres efter salget, når Finansstyrelsen har afgjort hvilke lån, som skal nedbringes. For GB vil det
være mest fordelagtigt, hvis kun 10%-lånene nedbringes. Men selv hvis Finansstyrelsen skulle kræve, at også
nindre fordelagtige lån nedbringes, vil GB fa tilført tilstrækkelige midler fra salget til, at man kan opføre for
:a. 2 mil. kr. nye beboerhuslokaler til erstatning for de frasolgte, uden at økonomien belastes.
Præciseringen i skødet vedr. renholdelsesbidraget bliver foretaget og kopi aftegninger bliver tilsendt. Det
>lev aftalt, at VA udarbejder en oversigt over salgets betydning for Galgebakkens driftsbudget. Oversigten
nailes til Jens Ellesøe, som vurderer opstillingen og afklarer evt. tvivlsspørgsmål med V A. Når dette er sket,
:an salgsarrangementet betragtes som godkendt af nævnet. På budgetbeboennødet den 17. september
1rienteres om salget.

tætte ateliervinduer:
'roblemet blev fremlagt for Jan Weichardt: Der kommer vand ind fra atelier-vinduerne, når der samler sig
lade og snavs omkring vinduesrammeme. Gulvene under vinduerne bliver vandskadet. Årsagen ar en
Jrkert konstruktion af de nye ateliervinduer. Siden fejlen blev opdaget har ~endomskontoret brugt mange
:ssourcer på sagen, og har i samarbejde med V As administration søgt at fa COWI til løse sagen med
1treprenøren, men det er ikke lykkedes. Det er meget utilfredsstillende, at problemet ikke for længst er løst,
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,/ .:thioder derfor Jan Weichardt om, at VAs centrale administration meget hurtigt f'ar COWI til at
"ig aktivt i en løsning af problemet. Jan Weichardt lovede, at så snart den nye byggechef starter
oktober), vil han som noget af det første fa overdraget sagen.
,t~rbehandling af legepladsbeboermøde 1/9:
.Beboermødet godkendte i enstemmighed legepladsudvalgets forslag. Beboermødets godkendelse af planen
for legepladsfornyelserne kommer på Budgetbeboermødet den 17. september som et orienteringspunkt.
Udgifterne til legepladser for år 2002 er indeholdt i budgetforslaget og kan derfor vedtages som en del af
budgettet.

0

9) Sidste forberedelse af budgetbeboermødet 17/9:
Anita Sørensen stiller op som dirigent og Dorte Brink som med-dirigent. Yvonne fremlægger forslaget om
hårde hvidevarer. Biba fremlægger forslagene om campingvognsparkering og orienterer- om legepladsbeboermødet. Jens fremlægger beboeraktivitetskontoen (k.119).
L0) Husdyrregistrering og - tilladelser:
Birthe og Biba sætter sig sammen og finder ud af en fremgangsmåde for udstedelse af husdyr-tilladelser.

ll) Svar på henvendelse til nævnet fra Malermester Hartvig Madsen:
Udkast fra Biba blev fremlagt og godkendt.

C. Sager til orientering:
2) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uddeles til mødet).Bl.a.:
• Skillevægssagen: Det er nu klarlagt, at indflytteren først efter underskrivelse af lejekontrakten fik viden
om, at fraflytteren ville fjerne skillevæggen. Derfor tilbydes indflytteren en ny skillevæg, eller betaling for
udgifterne til en ny skillevæg.
VA vil på baggrund af sagen ændre praksis mht. tilladelse til fjernelse af skillevægge, i det man vil i hvert
enkelt tilfælde vil sende ansøgninger fra beboere videre til kommunen. Dette med henvisning til, at fjernelse
af skillevægge indebærer en mindskelse af antal rum i boligen, hvilket kommunen har ltjemmel til at tage
stilling til. Den ændrede praksis medfører, at ansøgninger om fjernelse af skillevægge ikke kan nå at blive
behandlet i opsigelsesperioden.
• Den anden malerlicitation er nu gennemført. VA vil skrive kontrakt for GB hurtigst muligt, men
formodentlig kan det dog først sk-e i begyndelsen af december.
) Ny lov og bekendtgørelse om indhentning af tilbud fra 1/9 2001.
BL-information (44) om emnet uddelt med dagsordenen.
) Galgebakkeposten: Udskudt pga. tidsnød.

12. oktober 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

(jfwt,~
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/erat fra nævnsmøde nr. 15, mandag den 24. september 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Nils Keller, Birthe Y. Nielsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Ole
Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref ).
Afbud: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen
2) Kommende møder:
a) NM 16, mandag den I 0/10: Emner: Indkaldelse til beboermøde om nyt beboerhus. Mødeforbereder: Jon
b) NM 17, mandag den 29/10: Sten holder 2 ugers efterårsferie (uge 42 og 43) og er derfor ikke med til
mødeforberedeisen. Jon og Biba er mødeforberedere.
c) VA fælleskonference 29/9: Biba, Birthe og Annette deltager.
d) BLs IT-konference 6/10 200 I: Ingen nævnsmedlemmer har mulighed for at deltage.
e) Foreningsmøde 9/10 i Gadekæret: Jens-0g Biba deltager.
3) Referat fra NM 14, 12/9 2001: Ikke færdigt, udsat til NM I 6.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Sten fortalte, at stemmeprocenten (men ikke selve stemmetallene) for urafstemningen var oplyst forkert i
første omgang. Det er rettet.
• Ikke noget nyt om kommunens institutionsplanlægning og beboerhus.
5) Godkendelse af dagsordenen: Pkt. 6 tilføjet.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Kommunens indstilling til finansieringen af netprojektet: Økonomikontoret har en negativ indstilling
under udarbejdelse med henvisning til, at GBs økonomi i forvejen er hårdt belastet af lånoptagning, hvilket er
meget overraskende, bl.a. fordi Landsbyggefonden i foråret gav afslag på en ansøgning om kapitaltilf-ørsel mecl
en forklaring, som g~ på, at GB ikke kan betragtes som et økonomisk eller på anden måde særligt belastet
boligområde. Et nej fra kommunen til at garantere for et lån til netværket vil stoppe hele netprojektet.
Nævnsmedlemmerne kontakter kommunen for at fa udryddet evt. misforståelser inden sagen foreligges for
Kommunalbestyrelsen.
7) Efterbehandling af budgetbeboermødet 17. september:
)et fremlagte budgetforslag og de øvrige beboennødeforslag blev vedtaget. Opfølgning på de vedtagne forslag:
(omrnentarer og efterbehandling af de vedtagne forslag ?:
t) Agendagruppen holder møde 2/10 om agendaplanen og tilknyttede forslag.
>) Indkøb af hårde hvidevarer: Boligforbedringsudvalget og andre interesserede undersøger problemerne og
mulighederne ved fornyelse af hårde hvidevarer inklusive nye komfurer. Sker sammen med Yvonne.
) Parkering af campingvogne: Biba og Ole kontakter kommunen for at fa aftalt en parkeringsordning for de
små trailere.
I) Budget 2002: Bl.a. legepladser: Der skal holdes et legepladsmøde om udførelse af arbejdet med Ole og Kim.
Regnskab for Genbrugspladsen: Niels og Annette finder en metode for indarbejdelse af Genbrugspladsens
økonomi i GBs regnskab.

~- Sager til orientering:
) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uddeles til mødet):
• Skimmelsvamp i krybekælderen i Over 9 og 10: Årsagen er formodentlig damp fra utæt :fjernvarmerør. Ole
har kontaktet kommunen, har sendt svampetyperne til analyse og har informeret beboerne med opslag.
• Udkast til artikel til GB Post om ændret administration af råderetsbestemmelserne.
• Tjørnesagen afsluttet: Efter indstilling fra Grønt udvalg og Kim er der sagt ja tak til de 30.000 kr. fra
Kommunen, som skal bruges til at hyre en anlægsgartner til at udbedre skaderne.
Galgebakkeposten:
idlæg til nr. 264 - deadline 17/10: Udsat til næste nævnsmøde

12. oktober 2001. Med venlig hilsen: StenHansen, nævnssekretær
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/iratfta nævnsmøde nr. 16, onsdag den 10. oktober 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jon Sandreid, Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Niels Keller.
2) Bemærkninger til kommende møder:
a) NM 17, mandag den 29/10: Jon og Biba er mødeforberedere.
b) Orienteringsmøde om svampeproblemer i Over, torsdag den 11/10 kl. 19.00: Ole, Sten og Yvonne deltager.
c) VA efterårskursus i samarbejde (31/10, 7/11 og 14/11): Ingen tilmeldinger
d) VA nævnsweekend 17.-18./11: Jon deltager. Deltagergebyret på 1250 kr. bevilget. Jon tilmelder selv direkte
til VA- Huset (frist 15/10).
3) Referat fra NM 14, 12/9: Godkendt
Referat fra NM 15, 24/9: Godkendt
4) Siden sidst:
• Indeklimaundersøgelsen: Indtastningen har ligget stille siden sommeten. Sten genoptager opgaven
umiddelbart efter efterårsferien og færdiggør den så hurtigt som muligt, så den videre bearbejdning af
materialet kan komme i gang.
• Orientering fra foreningsmøde 9/10: Mødet drejede sig om ny boliglovgivning, bl.a. byfornyelsesmidler,
økonomi og råderetsregler.
;) Godkendelse af dagsordenen. Nyt pkt.6 og pkt. 7 tilføjet.

B. Sager til bellandlinglbeslutning:
) Kursustilskud til pensionistklubben:
ensionistklubben har ansøgt nævnet om kursustilskud. Det er uklart, hvorvidt beløbet kan/skal tages af
ursuskontoen eller af gruppens egen bevilling. Da kassereren pt. er bortrejst, undersøger Biba sagen og
esvarer ansøgningen.
Orientering om netværksprojektet og kommunal lånegaranti:
ommunalbestyrelses havde møde aftenen før nævnsmødet. Så vidt vides blev lånegarantien til GBs
1tenneprojekt godkendt, jvf. den ændrede indstilling fra Økonomikontoret. Lånegarantien er betinget af, at
As bestyrelse godkender den samlede plan for kapitaltilførsel til GB, som bl.a. indebærer tilbageførsel af
idler fra VAs dispositionsfond. Sagen skal behandles på det førstkommende bestyrelsesmøde i VA den 23.
:tober. Umiddelbart herefter kan arbejdet med at etablere kabelnetværket gå i gang. Mumme tjekker med
~nrik Kressner, at de alle spørgsmål vedrørende det vedtagne netværksprojekt er afklaret.

I

Indkaldelse til beboermøde om nye beboerlokaler:
Status: Mødet var planlagt til 30. august, men blev udskudt i sidste øjeblik pga. kommunens 'blackout'. Da i
hvert tilfælde salget af beboerlokalerne nu må anses for endelig afklaret, skal der hurtigst muligt indkaldes til
et beboermøde om nye beboerlokaler, så processen kan komme i gang. I følge salgsaftalen bliver vi 'smidt
ud' af de gamle beboerlokaler 1. oktober 2003.
Indkaldelse til beboermøde om nye beboerlokaler: Dato: Torsdag den 15. november. Mødeindkaldelse og
agsorden skal være ude senest torsdag den 1. november. Biba fremlagde et endnu ikke 'opdateret'
agsordensforslag, som hun gør færdigt sammen med Jon. Dagsorden og indkaldelse bliver bragt som indlæg i
rn Posten nr. 264, som bliver omdelt den 27.-28. oktober.
~1ødets indhold og perspektivet: Der lægges op til et møde åbent for både mere og mindre vilde ideer,
nsker og visioner for beboerhuset og torvet som helhed. En nedsat arbejdsgruppe må derefter samle ideerne
munen, og i samarbejde med nævnet, formulere dels mulighederne for et realisabelt erstatningsbyggeri, og
~Is en mere langsigtet planlægning, der ikke kan realiseres som led i erstatningsbyggeriet.
\rtikel til GB-Posten: Artiklen om beboermøde om nyt beboerhus fra Henrik/arbejdsgruppen fra juni bliver
)dateret evt. udvidet og bragt igen. NB: Husk oplysning om, at arbejdstegninger af nuværende torv og
;boerhus kan fås i udlånet.
1
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9) Forslag om 'senior bolig service' (fra Susanne Messell):
Ideen i forslaget er, at en besøgsperson (fra nævn, drift eller et beboerudvalg??) besøger alle beboere over 65 år
for at få lavet en fælles vurdering af boligens vedligeholdelsesbehov. Selve vedligeholdelsen må beboeren selv
stå for og evt. selv betale. Hensigten er at give hjælp til at overskue vedligeholdelsesproblemer og samtidig sikre
at boligerne ikke forfalder.
Holdningen til forslaget var positiv, men der er en række åben spørgsmål: Opgaven kan blive omfattende,
Driften har ikke ressourcerne, hvem kan påtage opgaven. Kan en frivillig beboergruppe magte det. Er der
mulighed for assistance fra kommunen. Problemet er tidligere blevet drøftet i VA- regi, en mulighed kunne også
være, at tage ideen op igen her. Ud fra hvilke kriterier bør der tilbydes assistance. Sagen - og spørgsmålene
overlades til videre behandling i husreglementsudvalget.
10) Opsamling fra V A konferencen:

a) Orientering fra personaledagen og årsmødet i virksomhedsnævnet den 28/9: Bl.a.: Ejendomsfunktionærerne
gav udtryk for stor utilfredshed med samarbejdet med ledelsen. Forslag fra ejendomsfunktionærerne - om
nedsættelse af et udvidet samarbejdsudvalg, som skal mødes hver tredje uge indtil problemerne er løst - blev
vedtaget enstemmigt. Berit Djarling (EF'er fra GB) blev indvalgt som ny medarbejderrepræsentant i VAs
bestyrelse.
b) Fælleskonferencedagen den 29/9: Bl.a. oplæg fra politikere til boligpolitisk debat. Undergrupperne havde
fungeret forskelligt, nogle godt og andre mindre godt. Birthe fortalte, at det har været et problem for
planlægningsgruppen at fa fat i oplægsholdere, fordi folk er booket op megetlang tid i forvejen.

C. Sager til orientering:
11) Orientering fra Driften (Orienteringspapir uddelt til mødet) Bl.a.:
• Skimmelsvamp i krybekælderen i Over 9 og 10: Der er løbende orienteret i strædet v.hja. opslag.
Rapporten fra Hussvamplaboratoriet viser at der fundet flere giftige svampetyper. Rensning af
krybekælderen er gået i gang. Flere beboere oplyser, at de har helbredsproblemer. Kommunens
forsyningsafdeling har principielt afvist ansvaret for bruddet på fjernvarmerøret, fordi bruddet ligger inden
for boligernes fundament. Dette er dog kommunens eget princip, hvis rigtighed endnu ikke er afklaret. Til
orienteringsmødet torsdag den 11/10 kommer Jane Frølund Thomsen (arbejdsmediciner fra Glostrup
Amtssygehus) og Jørgen Beck Andersen (mikrobiolog og leder af Hussvamplaboratoriet).
• Proceduren ved fjernelse af skillevægge: Hensigten med den foreslåede procedure er at undgå, at beboerne
fjerner skillevægge efter opsigelsen aflejemålet, fordi VA og indflytteren i så fald ikke ved, hvor mange
værelser der reelt er i boligen ved indflytning.
Problemet blev drøftet: Det er et helt rimeligt krav, at indflytteren på forhånd skal kunne vide, hvor mange
rum boligen har på indflytningsdagen. Men pga. den manglende registrering af flyttede og fjernede vægge
tilbage i tiden, mangler også de nuværende beboere og udflyttere viden om, hvor mange vægge der skal være
ved fraflytning af boligen. Den nyeste lovgivning vedrørende råderet udvider mulighederne for flytning af
vægge, om dette også betyder fjernelse af vægge er endnu uafklaret. Konklusionen var, at Ole nøjes med en
kort VA-orientering og afventer en afklaring af de nye råderetsregler.
• Nævnsmedlemmer til ansættelsesudvalg for ejendomsfunktionær: Biba eller Birthe deltager afhængig af
datoen for samtalerne, som endnu ikke er fastlagt.
12) Orientering fra agendamøde 2/10
Mødet drejede sig om opfølgning på den reviderede agendaplan og beboermødebeslutningerne. Sten og
Yvonne har sendt brev til kommunen vedrørende forsøg med 14-dagsafhentning og ønske om vejning af det
indsamlede affald.
13) Galgebakkeposten:
Indlæg til GB Posten november nr. 264, deadline 17/l 0: fudlæg om nyt beboerhus-møde se pkt. 8.d.

31. oktober 2001. Med venlig hilsen:
S,te~ Ha'l?r., nævnssekretær

ØL,UlYc.t,{cb/&L;t
Referat.fra NM 16, Onsdag den JO. oktober 2001
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Referat fra NM 17, mandag den 29. oktober 2001.
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe
Olsen, Jon Sandreid, Biba Schwoon, Ole Binderup (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.).
Atbud: Knud Hansen, Annette Schrøder.
2) Kommende møder:
a) NM 18, onsdag den 14. november: Mødeforbereder: Biba.
b) Beboermøde om beboerhus torsdag den 15. november

c) Festarrangement søndag den 4. november i anledning afFNs frivillighedsår.
d) Kredsmøde i BLs 9. kreds, tirsdag den 6. november: Biba deltager.
3) Referat fra NM 16, 10/10: Godkendt med ændringer.
4) Siden sidst:
• Der er indkommet ekstra ansøgninger om strædepenge på ca. 12.000 kr. Der er stadig penge tilbage på
kontoen, og indtil 15. december, hvor regnskabet bliver gjort op, kan yderligere ansøgninger om strædepenge
fortsat indsendes til kassereren.
• Indeklimaundersøgelsen: Sten bliver færdig med selve indtastningen af skemaerne i løbet af ugen, og
kontakter derefter Niels og Jens for et møde om, hvordan databearbejdningen og det videre arbejde skal
gribes an.
• Ateliervinduer: VAs nye byggechef, Per Jensen, har været på besøg på Galgebakken. Ole fremviste og
fortalte om problemerne med de utætte ateliervinduer. Der er også opstået problemer med åbne/lukke
mekanismen på ateliervinduerne, så vinduerne ikke kan lukkes helt i. Per Jensen giver sig i kast med at få
løst problemerne med ateliervinduerne.
o V As økonomichef, Ole Clausen har fået arbejde andet steds. Biba sender et kort til Ole Clausen, for på
nævnets vegne at sige tak for et rigtigt godt samarbejde.

5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til beltandlinglbeslutning:
6) Kommende beboermøde om ønsker til nyt beboerhus m.m.:
Status for institutionssalget: Det skal ved henvendelse til VAs direktør sikres, at der kan gives en
fyldestgørende orientering om institutionssalget og de økonomiske betingelser for beboerhus-byggeriet til
beboerne på mødet.
Dirigenter og gæster: Lars Steinov og Dorte Brink bliver spurgt., om de vil stille op som dirigenter. Sten
Valling ((??/ref.)) fra Agendacentret, og VAs nye byggechef, Per Jensen deltager i mødet.
Praktiskforberede/se: Hjælpemidler til synliggørelse afvisionerne i form af OH-materiale, tavler, tegninger
m.v. skal fremskaffes til mødet. Birthe, Jon, Biba og Sten sørger for forberedelserne.
Nedsættelse af arbejdsgruppe: Nævnet foreslår på beboermødet, at der nedsættelse en arbejdsgruppe med
tre deltagere fra hhv. nævn, beboerhuset og beboermødet Gvf. Kommissorium for ... fremlagt på
nævnsmødet). Gruppens opgave bliver at konkretisere ideerne, som kommer frem på beboermødet, samt at
afveje ønskerne i fut. de økonomiske og tidsmæssige rammer. Gruppen skal formulere et forslag til et
beboermøde, som skal afholdes ca. 15. februar 2002.

Arkitektbeboergruppe: Nævnet foreslår endvidere, at der til at bistå arbejdsgruppen med at
formulere projektforslaget etableres en gruppe af de arkitekter, som bor på Galgebakken, og som er
interesseret i at deltage Gvf Kommissorium for ... pkt. 4).
Tidsplan: Skitse til tidsplan for processen godkendt. Efter evt. justeringer fremlægges tidsplanen
for beboermødet.

Referat.fra NM 17, manda~ den 29. oktober 2001
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7) Netværk og økonomi:
De formelle økonomiske rammer for netværksprojektet er desværre endnu ikke på plads:
Kommunalbestyrelsen har på sit møde den 9. oktober i år gjort sin lånegaranti for netværksprojektet
betinget af, at VA efterfølgende godkender en slJJ)l}et økonomiplan for Galgebakken, som kan indfri
afdelingens langsigtede behov for kapitaltilførsel. (jvf. referat fra NM 16, 10. oktober 2001).
I maj 2001 afviste Landsbyggefonden en ansøgning fra VA om tilførsel af kapital til Galgebakken. I brev
til nævnet af 6. august 2001 skitserede VAs direktør Jan Weichardt principperne for en 'alternativ' samlet
økonomiplan for Galgebakken, som bl.a. indebærer tilbageførsel af afdelingens kommende indbetalinger til
VAs dispositionsfond. Dette skete som led i afklaringen af det langsigtede behov for kapitaltilførsel, som
mod VAs forventning ikke var blevet løst med ansøgningen til Landsbyg~efonden. (Kapitalbehovet fremgår
fortsat af afdelingens langtidsbudget.) Den skitserede økonomiplan af 8. august havde den gang ingen
relation til netværksprojektet. Problemet med stillelse af kommunal lånegaranti til netværksprojektet og
sammenkædningen af en evt. kommunal lånegaranti med en løsningsplan for afdelingens langtidsøkonomi
var noget, som Kommunen først fandt på efterfølgende.
Mod forventning har VAs bestyrelse på dens møde den 23. oktober imidlertid ikke taget stilling til
administrationens økonomiplan for Galgebakken. Ud over en fortsat manglende afklaring af Galgebakkens
langtidsøkonomi - som ikke er et punkt på dette nævnsmødes dagsorden - indebærer bestyrelsens manglende
stillingtagen, at anlægsarbejdet med netværket fortsat ikke kan igangsættes.
8) Organisatoriske forhold:
Organisatoriske problemer blev drøftet.

9) Pensionistklubbens kursusansøgning:
Biba fik overdraget besvarelsen af ansøgningen på sidste nævnsmøde, fordi kassereren var bortrejst. Efter en
nærmere granskning af beboermødebeslutningen og referatet, som viste sig endnu mere uklart end først
antaget, godkendte Biba ansøgningen ..
På nævnsmødet udtrykte Kassereren utilfredshed med, at han havde faet alt for kort tid til at kommentere
besvarelsen, inden den blev afleveret. Biba beklagede den korte responstid, som havde årsag i et stort
tidspres. Der var enighed om, at der fremover må gives lidt mere tid til respons i tilsvarende situationer.
10) Cykelsmeden:
Cykelsmeden har meddelt VA, at han opsiger lejemålet. For den kommende debat om beboerlokalers
indretning og funktion betyder dette, at nogle yderligere funktioner og lokaler må medtages i overvejelserne.

B. Sager til orientering:
11) Orientering fra Driften:
a) Nyt fra Gedefolden?: Hegnet bliver fjernet, fordi det er nedslidt og pga. manglende beboerinteresse for at
passe geder. Huset bliver sat i stand.
b) Boligregistrering: Materialet til forberedelse af boligregistrering ligger klart.
c) Belysning i skrænt 3 og P-plads A: beboerne i Skrænt 3 har sendt et brev til VA med ønske om, at der
opsættes ekstra belysning dels i strædet og dels på P-pladsen.
Nævnets holdning er, at investringer i yderligere belysning må følge Lysplanens prioriteringer, hvor der
ud fra en samlet betragtning tages mest hensyn til de steder på Galgebakken, hvor manglen på belysning er
størst. Investringer i mere belysning uden en prioritering, f.eks. på P-pladserne, kan give meget store
ekstraomkostninger, fordi der er så mange steder på Galgebakken, hvor mere belysning kunne være
ønskeligt. I stedet kan det prøves at mindske problemerne ved at beskære beplantning, som skygger for de
lamperne.
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d) I øvrigt udfra orienteringspapiret, nyt fra driften. Bla.:
• Skimmelsvamp i krybekælderen Over 9-10: Oprydningen er i fuld gang. Prøver viser, at niveauet for
svampesporer er faldende, men dog stadig for højt, så oprydningen fortsætter. Svampe-angrebets er omfang
endnu ikke er fuldt klarlagt, men udgifterne kan risikere at løbe op i ½ mio. kr. Skaden er oprindelig
forårsaget af et brud på et kommunalt :fjernvarmerør. Kommunen fralægger sig ansvar for skaden, men
hvorvidt kommunen alligevel kommer til at udrede udgifterne vides endnu ikke.
• De 'normale' fugt og mugproblemer: Som vanligt for årstiden kommer et stigende antal
beboerhenvendelser og -klager. Problemerne er som regel på steder, hvor bygningerne har de velkendte
kuldebroer. I disse tilfælde må hjælpen begrænses til en vejledning i, hvad beboerne selv kan gøre for at
afhjælpe problemerne, idet en udbedring med håndværkere betalt af afdelingen vil resultere i stærkt stigende
omkostninger for Galgebakken.
• Legepladsrenoveringerne: Opgaverne er sendt i udbud.
• Kloak-problemer: Et problem, som startede med fugt i en krybekælder i Over 1-1, er endt i en større sag:
Efter opgravning af drænrør og drænbrønde i Over 1, 2, 3 og 4 har det vist sig, at de fleste af disse aldrig har
været tilsluttet regnvandskloaksystemet, så regnvandet blot er løbet ud i jorden i området. Dvs. byggesjusk i
1973 ! Heldigvis vides det fra opgravninger andre steder på Galgebakken, at problemet trods alt ikke er
generelt.
• Budgetkontrol 3. kvartal: Pet ser ud til, at der bliver underskud, primært pga. de forventede, men stadig
usikre, udgifter til skimmelsvampebekæmpelsen i krybekælderen Over 9-10
12) Referat fra Grønt udvalgsmøde 19/9:
Taget til efterretning.

21. november 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra NM 18, onsdag den 14. november 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Ketler, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens
Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.).

Afbud: Ole Binderup (afdelingsleder)
2) Kommende møder: (NB. kun huskeliste):
a) NM 19, mandag den 26/11: Mødeforbereder: Biba
b) Personale julefrokost 14/12: Biba skriver et kort fra nævnet, og Sten indkøber en julegave fra nævnet.
c) Nævnets julearrangement: ONSDAG-AFTEN DEN 19. DECEMBER.
Mumme tjekker om Pubben er fri, og sørger for bestilling af mad.
d) Forslag til mødeplan for nævnsmøder, 1. halvår 2002: Sten laver et forslag efter de sædvanlige reglerc
e) Første nævnsmøde i år 2002: MANDAG DEN 7. JANUAR.
3) Referat fra NM 17, 29/10: Godkendt med ændringer.

3) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Status for indeklimaundersøgelsen: Sten har færdiggjort indtastningen af data. Jens og Niels mødes og
finder ud af, hvad der videre skal ske.
• Sekretærtimer: Statusnotat fra Sten: Pr. 10/11 er der 113 overtimer primært pga. de mange beboermøder og
urafstemningen i løbet af året. Sten foreslår, at problemet løses ved at lave så lidt som muligt resten af året dvs. maksimal afspadsering af ordinære nævnssekretærtimer. Sten foreslår endvidere, at den presserende.
arkivoprydning foretages i den rolige periode omkring årsskiftet - hvilket indebærer en bevilling af max. 60
ekstraordinære timer (jvf tidligere NM 4). Nævnet tilsluttede sig forslaget, men ville dog nødig undvære
aktuelle nævnsmødereferater og mødefo~beredelsen til i hvert fald det kommende nævnsmøde .. ·
• Jens laver en reminder til kontaktpersonerne om budgetbevillingerne til grupperne for år 2002.
• Knud oplyste, at der pt. er modtaget 31 ønskesedler om TV-kanaler.
• Biba indkalder lysudvalget vedr. henvendelsen fra Skrænt 3 om mere belysning i området.
• Det er aftalt med V A, at beløbsrammen for selvstændig igangsættelse af arbejder skal hæves.
• Rapport fra BL om boligmarkedet modtaget.

5) Godkendelse af dagsordenen.

B. Sager til beliandling/beslutning:
6) Organisatoriske forhold:
VAs formand og næstformand har den 1. november udsendt et brev til samtlige nævnsmedlemmer og
ansatte, hvori det meddeles, at bestyrelsen ønsker proceduren for afskedigelse og ansættelse af
afdelingsledere præciseret, således at bestyrelsen træffer afgørelsen om afskedigelse og ansættelse i tilfælde
af uenighed mellem nævn og direktør. Baggrunden for bestyrelsens ønske er, at direktøren havde meddelt
bestyrelsen, at han ønskede at opsige sin stilling, fordi han manglende opbakning og loyalitet fra dele af
ledelsen i den decentrale drift, og ikke følte sig i stand til at løse problemerne, fordi ansættelse og
afskedigelse af afdelingsledere i følge vedtægterne (§ 21 stk. 9) kun kan ske i enighed med nævnene. På
baggrund af bestyrelsens tilkendegivelse har direktøren trukket sin opsigelse tilbage.
Nævnet drøftede brevet: Nævnet mener ikke, at årsagerne til VAs aktuelle organisatoriske problemer
ligger i den pågældende vedtægtsbestemmelse, som udgør en garanti for det lokale beboerdemokratis
indflydelse på afdelingens ledelse, og det er stærkt bekymrende, at bestyrelsen nu tilsyneladende søger at
svække denne garanti. Problemerne skyldes snarere, at der i VAs centrale ledelse mangler forståelse for, at
opbakning og loyalitet skal være baseret på gensidighed. Sådanne problemer løses ved en demokratisk
dialog. Nævnet afventer kritisk det bebudede notat fra bestyrelsen og forbeholder sig ret til at kræve
ændringer behandlet på Generalforsamlingen.
Et udkast til brev med dette budskab formuleres afMumme. Brevet afsendes, så det er bestyrelsen i hænde
til førstkommende bestyrelsesmøde den 21. november.
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7) Sidste forberedelse af beboermøde 15/11 om nyt beboerhusbyggeri:
Der er indkommet en del forskellige forslag og ideer, og der kommer yderligere et forslag fra beboerhusets
forretningsudvalg. VAs nye byggechef, Per Jensen, har tidligere sagt ja tak til at deltage i mødet. Biba
kontakter ham. Sten Valling fra Agendacentret vil gerne bidrage med nogle ideer vedrørende det økologiske
til det efterfølgende udvalgsarbejde. Biba har ringet rundt til arkitekterne på Galgebakken, og der er stor
interesse for at bistå arbejdsgruppen. Lars Steinov og Dorte Brink stiller op som dirigenter.
Mødeindkaldelsen er ikke som sædvanligt blevet uddelt særskilt, men som indlæg i GB Posten. Sten sætter
nogle opslag med mødeindkaldelsen op rundt omkring på GB.

8) Situationen for Netværksprojektet
Det forventes, at bestyrelsen på sit møde den 21/11 tager principiel stilling til planen om GBs
langtidsøkonomiplan, og forudsat at indstillingen er positiv, er kommunens betingelser for at stille en
lånegaranti til netværksprojektet indfriet. På mødet den 22. kan bestyrelsen dog kun tage stilling på grundlag
af en mundtlig fremlæggelse, i det den endegyldige stillingtagen først kan ske på et ekstraordinært
bestyrelsesmøde den 29/11, hvor det skriftlige materiale er færdiggjort.
Det er i øvrigt ved at være sidste udkald for iværksættelse af netprojektet, som det blev besluttet af
Galgebakkens beboere, hvis alvorlige forsinkelser skal undgås.

C. Sager til orientering:
9) Orientering fra Driften:
Biba orienterede om, at afdelingslederen har sygemeldt sig .
. 10) Igangværende driftssager:
• Renoveringen for Skimmelsvamp i krybekælderen i .Over 9 og 10: Oprydningen er fortsat i gang.
• Kloakarbejde i Over: Fortsætter også. Afinærkningenved de store opgravninger og containere har ikke været i
orden, bl.a. har der manglet lys-afinærkninger.
• Legepladsrenoveringerne: Biba snakker med Kim om de indkomne projekter. Det haster med at få igangsat
arbejdet med den første legeplads.
11) Styregruppemødet 6. november.
Sten og Yvonne mødes med Miljøforvaltningen den 19. november om 14 dages tømning. Annette fortalte,
der var problemer med den nye papirindsamlingsordning på genbrugspladsen, fordi kommunen har ønsket, at
den store container blev fjernet, og det er umuligt at få store papemballager fra møbler o.lign. mast ned i de
små minicontainere, som er standarden i den kommunale indsamlingsordning. Kommunen har meddelt, at
alle beboere, som håndterer miljøfarligt affald på genbrugspladsen skal på kursus.
12) Galgebakkeposten (deadline for nr. 265: 28/11): Tages op igen til næste nævnsmøde den 26/11.

27. november 2001. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr.19, mandag den 26. november 2001
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Ketler, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.).
afbud: Knud Hansen, Ole Binderup (afd.leder)
2) Kommende møder:
a) NM 20, onsdag den 12. december: Emner: Afklaring af organisatoriske problemer med VA (se pkt. 6 nf.)
Jan Weichardt og repræsentanter fra VAs bestyrelse deltager. Mødeforbereder: Biba og Sten.
b) Nævnets julearrangement onsdag den 19/12: Pubben er ikke ledig, så arrangementet foregår i

nævnslokalet. Mumme fortsætter forberedelserne.
c) Nævns'forretningen' omkring årsskiftet: De fleste nævnsmedlemmer er hjemme i juleferien, så der er ikke

behov for en gruppe til håndtering af evt. påtrængende problemer i perioden.
d) NM 1, mandag den 7. januar 2002: Emner: Halvårsmødeplan for nævnsmøderne. Start på forberedelse af
kvartersmøder og markvanding. Gennemgang af nævnets arbejdsprogram. Mødeforbereder: Biba.
e) Kvartersmøder og markvandring: Kvartersmøder og markvandring skal afholdes i foråret inden
beboermødet i aptj.l.
3) Referat fra NM 18, 14/11: Godkendt med ændringer.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Forespørgsel fra VA om ideer og erfaringer til emnet, hvordan får vi yngre/unge til at deltage i
beboerarbejdet: Nævnet vil gerne byde på nogle ideer, men ønsker senere svarfrist end 10. december
• Indeklimaundersøgelsen: Jens, Sten og Niels mødes mandag den 3.
• Jens har skrevet til kontaktpersoner om budgetbevillinger for år 2002.
• Brev fra Biba til beboerne vedr. belysning i Skrænt 3. Lysudvalget tager sagen op på et møde.
• Beløbsramme for igangsættelse af arbejder: Det er tidligere principbesluttet i bestyrelsen at rammen skal
hæves. Reminder til VA kan vente lidt, da det pt. ikke er presserende.
• Meddelelse i VAs nyhedsbrev om fugtproblemer i gårdhavehuse i Syd, og om krav om huslejekompensation fra nogle beboere.
5) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Organisatoriske forhold:
Akut og praktisk: Biba oplyste, at VA har modtaget en erklæring om uarbejdsdygtighed for en længere

periode fra Ole. Dette indebærer, at nævnet må have de akutte og praktiske organisatoriske forhold
vedrørende vikarafløsning for Ole afklaret med VA.
Uafklarede tunge sager: VAs ledelse sidder med en nogle store sager fra GB, som endnu ikke har fundet en
løsning (jvf. de sidste nævnsmødereferater).
Det lokale beboerdemokrati: Motiveret af samarbejdsproblemer med afdelingerne har VAs bestyrelse i brev
af 1/11 til VAs nævnsmedlemmer og ansatte bebudet en præcisering af proceduren for ansættelse og
afskedigelse af afdelingsledere. (Så vidt det fornemmes har VAs ledelse vanskeligheder med at samarbejde
bl.a. med Galgebakken, om end intet herom er meddelt til nævnet.) Da præciseringen i følge nævnets
opfattelse indebærer en væsentlig reduktion af det lokale beboerdemokratis hidtidige og vedtægtsbestemte
kompetence, bør en beslutning i givet fald foretages som vedtægtsændring af VAs Generalforsamling.
Møde med VAs direktør og repræsentanter for bestyrelsen: For at få afklaret og meget gerne løst disse
problemer, er der aftalt møde med VAs formand, næstformand og direktør. På Galgebakken onsdag den 12.
december kl. 19.00 . Nævnet mødes ekstraordinært tirsdag den 4. december for at udarbejde et forslag til
dagsorden.
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7) Efterbehandling af beboermødet 15/11 om nyt beboerhus:
Opsamling fra beboermødet: Der var ikke mødt så mange frem, men mødet forløb godt og med mange
skitser og ideer til fornyelse af beboerlokaler og torvet. Der var bred tilslutning til de forskellige forslag vedr.
fremgangsmåde under dagsordenen, også til at nævnet kan arbejde videre med at rejse midler til en
arkitektkonkurrence for GBs øvrige pladser. Sten laver referatet færdigt til GP Posten den 2/12 og til
arbejdsgruppen.
Arbejdsgruppen: Består af Jon, Biba og Birthe fra nævnet. Henrik Nordfalk, Finn Klittum og Benny Klausen
valgt på beboermødet. Britta, Diana og en mere fra beboerhuset. Der indkaldes til det første møde i
begyndelsen af december.
8) Netværksprojektet:

Hvis bestyrelsen på mødet den 29/11 gir grønt lys, vil netværksprojektet økonomiske formaliteter være bragt
på plads. Netværksprojektet kan så forventes færdigt en gang til sommer. I følge Henrik Kressner skulle der
ikke være de store anlægsmæssige problemer forbundet med denne udskydelse, og der bliver måske
mulighed for at lave en form for sammenkobling af anlægsarbejdet med andre byggerier. Mumme skriver en
orienteringsartikel til GB Posten, men udskyder færdiggørelsen af artiklen til efter 29/11, hvor bestyrelsens
beslutning er kendt.
Kanal-ønskesedlerne er blevet kigget igennem. Ønskerne samler sig om et begrænset antal kanaler, så det
skulle være muligt at lave nogle pakker så næsten alle bliver næsten lykkelige.

C. Sager til orientering:
9) Igangværende driftssager:

• Skimmelsvamp i krybekælderen i Over 9/10: Rengøringen er slut, så beboerne kan bruge boligerne normalt.
• Kloakarbejde i Over: Dette arbejde er også ved at være afsluttet.
• Legepladsrenoveringerne: Biba og Kim har kigget på de indkomne tilbud, og går videre til VA med sagen.
• Manglende maling af nyopsatte grå eternitplader: Biba har ikke faet nævnt det til Berit endnu.
• Flyttebolig: I en flyttebolig har beboerne lavet en badeværelsesrenovering med fliser m.m., uden en godkendelse hos VA. VA er ved at finde ud af, hvordan dette problem skal løses.
10) Orientering fra mødet om 14 dages tømning med Miljøforvaltningen:

Sten og Yvonne var den 19. november til møde i Miljøforvaltningen om forslagene om 14 dages tømning og
vejning af affaldet, og fredag den 23. var medarbejdere fra Miljøforvaltningen og renovationsselskabet på besøg
på GB. Der blev ved begge lejligheder udtrykt betænkelighed ved GBs nuværende affaldsordning, især de
fritstående skraldesække i skurene, og man mente at 14 dages tømning kunne medføre problemer med
overfyldning af sækkene. En mere omfattende vejning af affaldet, ser til gengæld ud til at være uden problemer.
Emnerne tages op til drøftelse på agendamødet den 28. november.
11) Galgebakkeposten nr. 265 (deadline 28/11): Mumme orienterer om netværksprojektet og Biba orienterer

om drifts-situationen på GB under afdelingslederens fravær.

15. januar 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr. 20, onsdag den 12. december 2001
Særligt punkt: Møde med VA.
Mødet var aftalt for at få drøftet og afklaret en række problemer i samarbejdet mellem Galgebakken og VA.
Forinden mødet havde nævnet udarbejdet et dagsordensforslag med stikord til de enkelte punkter.
Til stede fra VA: Formand Per Larsen, næstformand Vinie Hansen, direktør Jan Weichardt .
Til stede fra nævnet: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y.
Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og-referent).
Afdelingsleder Ole Binderup var sygemeldt.

1) Galgebakkens nuværende situation i afdelingslederens fravær.
Oplæg fra Nævnet v. Mumme: Hvis afdelingslederen fravær bliver af længere varighed, bliver det både et
problem at få udført opgaverne på Galgebakken og at ra sikret kommunikationen mellem Nævn, Galgebakkens
drift og VA.

, Jan Weichardt opridsede mulighederne for vikariering: I den nuværende situation varetager Berit opgaverne, og
hun kan i et vist omfang trække på hjælp fra Mette Winberg i VA-huset. Jan Weichardt undersøger
mulighederne for at ra en anden afdelingsleder til at vikariere for en tid, men det er ikke helt let, både fordi
opgaverne i de andre afdelinger også skal varetages og fordi der ikke er overlapning mellem afdelingsledernes
arbejde i det daglige. Der arbejdes på organisatoriske ændringer, som kan give bedre muligheder for samarbejde
og supplering mellem afdelingslederne, men det har et længere tidsperspektiv.
2) Status for GBs økonomi mht. bestyrelsens godkendelse af :
- Institutionssalg og beboerhusbyggeri - Netværksprojekt - Økonomi-modellen
Oplæg og kommentarer fra nævnet v. Mumme m.fl.: Der mangler en tilbagemelding fra VA om det eksakte
beløb, som efter frasalget vil være til rådighed for et nyt beboerhus. Det forventede tidspunkt for realiseringen af
netværksprojektet har måttet udskydes og er pt. uvist, fordi bestyrelsen endnu ikke har taget stilling til
økonomimodellen for GB. Nævnet kan godt forstå logikken i bestyrelsens begrundelse for at udskyde en
stillingtagen; at man også må vurdere situationen og de langsigte behov i VAs øvrige afdelinger, inden der
tages stilling til GB.
Imidlertid har det været overraskende for nævnet at erfare, at der ikke allerede forelå en accept af
økonomimodellen fra bestyrelsens side, og at kommunens sammenkædning af netværksprojektet med
økonomimodellen derfor kom til at forsinke netværksprojektet. Økonomimodellen blev udtænkt og udarbejdet
af Jan Weichardt i august, fordi VA og GB i maj fik afslag på ansøgningen til Landsbyggefonden om
kapitaltilførsel. Nævnets tilslutning til ansøgningen til landsbyggefonden skete efter opfordring fra og på
anbefaling af VAs direktør og bestyrelse.
Nævnet vil derfor meget gerne have, at bestyrelsen sørger for en afklaring, så netværksprojektet kan komme i
gang, og så de økonomiske vilkår for beboerhusbyggeriet kan præciseres for beboerne.
- Institutionssalg og beboerhusbyggeri:
Jan Weichardt oplyste, at salget er godkendt i Finansstyrelsen, og at der som følge af salget bliver mindst 2 mil.
kr. til rådighed for erstatningsbyggeri. Hermed er de vilkår opfyldt, som blev besluttet af Galgebakkens beboere.
Det som står tilbage er Finansstyrelsens beslutning om hvilke lån, som skal betales ud. Det endelige resultat for
Galgebakken kan dog kun blive bedre og ikke ringere end de 2 mil. kr. Endvidere hæfter VA for beløbet til
Galgebakken, og skulle sagen trække i langdrag, vil der ikke være problemer i at trække på penge fra V A. Der
er derfor ingen problemer i, at GB fortsætter planlægningen af byggeriet.
Det blev aftalt, at Jan Weichardt informerer beboerne om situation i det kommende nummer af Galgebakke
Posten.
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- Netværksprojektet:
Jan Weichardt imødegik, at bestyrelsens udskydelse af beslutningen om økonomimodellen havde forsinket
netværksprojektet. Forudsætningen for at igangsætte anlægsarbejdet er, at der foreligger en byggetilladelse :fra
kommunen og en sådan foreligger endnu ikke. Arkitekten, som tegnede teknikbygningen, meddelte i
begyndelsen af august til ejendomskontoret, at arbejdet nu var tilstrækkeligt færdigt til, at der kunne søges om
byggetilladelse, men dette skete først den 1. november. Nævnsmedlemmerne, som var involveret i
netværksprojektet, bemærkede hertil, at de i foråret helt klart var blevet bibragt den opfattelse, at den
overordnede ledelse af netværksprojektet inklusiv ansøgning om byggetilladelse lå i VA huset. Men det
væsentlige var, at fejl og forglemmelser blev rettet, så snart de blev opdaget, hvilket da også var sket. For
fremtiden bør der være klarere linier for, hvem der udfører hvilke opgaver og dermed også for, hvem nævnet
skal henvende sig til. Jan Weichardt sagde, at VA generelt havde haft problemer med styring af byggeprojekter,
fordi drift og teknik i så høj grad var blevet lagt ud i afdelingerne. Hensigten med den igangværende opbygning
af en central byggeadministration i VA er at sikre en bedre projektstyring.
Med udgangspunkt i netværksprojektet stillede Per Larsen spørgsmål til nævnet om sammenhængen mellem på
den ene side ønsket om dyre projekter - 'at køre på første klasse' og på den anden side ønsket om kapitaltilførsel
ude fra. Nævnet svarede, at netværksprojektet fra GBs side er planlagt og besluttet, så finansieringen sker ved
modsvarende huslejestigninger. Sammenkædningen af netværksprojektet med økonomimodellen var
kommunens ide. Generelt er det kun huslejens niveau på GB som tyder på 'kørsel på første klasse', hvorimod
boligernes tilstand ikke er på niveau med huslejen. Eksempelvis er både badeværelserne og det nuværende
antenneanlæg utidssvarende og i dårlig stand.
- Økonomi-modellen:
Jan Weichardt oplyste, at administrationen har gennemgået afdelingernes økonomi. Administrationen vil
komme med den indstilling til bestyrelsen, at der er tilstrækkelige midler i VAs dispositionsfond til at bistå både
Galgebakken og de to andre afdelinger, som også har behov for ekstra kapitaltilførsel. Vinie Hansen kunne godt
forstå nævnets ønske om, at bestyrelsen træffer en beslutning, så det økonomiske grundlag for netværksprojektet
kommer på plads. Men bestyrelsen skal vurdere Galgebakkens økonomiske behov i sammenhæng med de
øvrige afdelingers behov. I øvrigt er flere andre afdelinger også i gang med store IT projekter. Per Larsen sagde,
at bestyrelsen endvidere har nogle principielle spørgsmål til selve økonomi-modellen, bl.a" hvordan det sikres,
at også efterfølgende bestyrelser og beboermøder vedstår et tilsagn til økonomimodellen. Disse spørgsmål skal
også afklares inden en beslutning.

Nævnet gjorde opmærksom på, at økonomimodellen ikke indebærer en overførsel af huslejekroner fra andre
afdelinger til Galgebakken, men kun at GB skal fritages for de pligtmæssige indbetalinger til V As
dispositionsfond. På denne måde skaffes 1/3 af det beløb, som økonomimodellen opererer med. De sidste 2/3
skaffes ved, at der fortsættes med indbetale husleje til låneudgifter, efter at lånene er tilbagebetalt. Alle penge
stammer derfor fra huslejeindbetaling på Galgebakken: Til dette bemærkede Vinie Hansen, at der bliver tilført
midler fra andre, hvis en afdeling trækker på sine indbetalinger til VAs dispositionsfond, fordi
dispositionsfondes midler er VAs, og fondens midler bruges i afdelinger med særlige økonomiske behov
uafhængigt af størrelsen på deres indbetalinger. Per Larsen gjorde opmærksom på, at GB tidligere har fået
kapitaltilførsler til renovering af tage og varmeanlæg på bekostning af andre afdelinger.
- Bemærkninger til Galgebakkens langtidsbudget:
Under vejs i drøftelserne, især af netværksprojektet og økonomimodellen, blev Galgebakkens generelle
langtidsbudget, henlæggelsespolitik og prioriteringer også inddraget:

Bestyrelsen oplyste, at igennem de sidste 4-5 år har man satset meget på at få gennemført en ansvarlig vurdering
i afdelingerne af langtidsbudgetterne for at få rettet op på tidligere tiders manglende henlæggelser til
vedligeholdelse. Galgebakkens langtidsbudget havde været svært at gennemskue, fordi det ikke var opstillet
efter de samme retningslinier som i de øvrige afdelinger. Bestyrelsen understregede dog også, at nævnet har
arbejdet seriøst på at rette op på tidligere tiders undladelser og bringe Galgebakkens henlæggelser op på et
betrykkende niveau.
Jan Weichardt nævnte, at hensigten med at lægge langtidsbudgetter er at få synliggjort og husket alle fremtidige
vedligeholdelsesbehov. På et senere tidspunkt og efter en nærmere vurdering kan der rokeres rundt på
langtidsplanen. VA og nævnet var enige i, at den aktuelle langtidsplan skal tages op til en nærmere vurdering i
den kommende tid.
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3) Diskussion af V As holdning over for Galgebakken.

Oplæg fra nævnet v. Biba m.fl.:
Nævnet føler at samarbejdet mellem Galgebakken og VA ikke forløber tilfredsstillende. Forsøgene på at få løst
problemerne medfører i stedet, at der opstår nye problemer. Nævnet er interesseret i at få brudt denne dårlige
cirkel, men har svært ved at se hvordan det skal gøres, og har også svært ved at forstå, hvorfor tingene går i
hårdknude. Måske skyldes det, at fortidige konflikter mellem Galgebakken og V A stadig lever videre i V A. Det
kan virke som om, at der i bestyrelsen er en negativ grundholdning til Galgebakken, som til tider kommer
voldsomt til udtryk.
- Diskussionen:
Vinie Hansen svarede, at problemerne ikke skyldes, at bestyrelsens har en negativ holdning til Galgebakken.
Tvært imod synes den, at nævnet gør et godt arbejde og har klaret at få vendt tidligere tiders negative stemning i
samarbejdet. Mødet i dag er foranlediget af nævnets brev til bestyrelsen. Nævnet sendte brevet som en reaktion
på bestyrelsens meddelelse om, at den havde præciseret af proceduren for ansættelse og afskedigelse af
afdelingsledere. Bestyrelsens hensigt med præciseringen var at få at præciseret direktørens ledelsesret, og ikke
at signalere at samarbejdsproblemer med afdelingerne frem over skal ske ved afskedigelse af afdelingslederne.
Bestyrelsen er ikke enig i, den måde nævnet har ageret på i en nogle tilfælde vedrørende personalesager og i
forbindelse med indgåelse af aftaler med rådgivere. Bestyrelsen mener, at disse sager ligger uden for nævnets
kompetence, fordi det drejer sig om forpligtigende aftaler, som det er administrationens opgave og ansvar at
tage stilling til. Bestyrelsen, direktøren, nævnet og afdelingslederen har tidligere haft møde. Her kritiserede
bestyrelsen og dir~ktøren afdelingslederens orienteringspapirer til nævnet for, at give en ikke loyal fremstilling
af ledelsens synspunkter.

Nævnet bestred, at det var gået ind i konkrete sager vedrørende løn og ansættelse, man havde kun givet udtryk
for nogle generelle holdninger. Især i netværksprojektet har nævnet været meget aktiv i formuleringen af
projektets indhold sammen med rådgiveren, mens afdelingslederen har haft en mere tilbagetrukket rolle. Nævnet
har imidlertid ikke aftalt noget med rådgivere, uden at afdelingslederen var orienteret og indforstået. Denne
opgavefordeling blev aftalt, især fordi afdelingslederen måtte prioritere varetagelsen af en række andre
påtrængende opgaver. Endvidere havde et beboermøde truffet beslutning om, hvilke rammer nævnet skulle
arbejde inden for i netværksprojektet. Nævnet opfatter en tæt dialog, også en kritisk dialog, soin noget helt
naturligt i samarbejdet. Loyalitet går ikke kun oppe fra og ned, men skal være gensidig. Nævnet insisterer på et
tæt samarbejde med afdelingslederen også fremover. Hvis dette ikke muligt, så er der noget galt i den decentrale
organisationsstruktur, som så må ændres. Vedrørende proceduren ved ansættelse og afskedigelse af
afdelingsledere, så er nævnenes kompetence uddelegeret af generalformsamlingen via vedtægterne, og
kompetencen kan derfor kun inddrages af generalforsamlingen.
Afslutning:
Der var enighed om, at mødet havde virket afklarende på problemerne. Netværksprojektet ser ud til at være
bragt på rette spor, og drøftelserne om økonomimodellen har virket afklarende. Nævnet og bestyrelsen bør holde
en tættere kontakt blandt andet via kontaktpersonordningen. En gennemgang af Galgebakkens langtidsplan og
spørgsmålet om nævnets kompetence bør tages op på et møde inden for det næste halve års tid.
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Det ordinære nævnsmøde:
A. Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels KeIIer, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens
Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og referent).
Afbud: Afdelingsleder Ole Binderup var sygemeldt.
2) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) Nævnets julearrangement onsdag den 19/12: Løber af stablen som planlagt. Mumme sørger for
forberedelsen.
b) NM 1, mandag den 7. januar 2001: Emner: Halvårsmødeplan for nævnsmøder. Start på forberedelse af
kvartersmøder og markvandring. Gennemgang af nævnets arbejdsprogram. Mødeforbereder: Biba og Sten .
3) Referat fra NM 19, 26/11: Udskudt til NM 1.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
Udskudt til NM 1.

5) Godkendelse af dagsordenen: Pga. tidsnød kun en hurtigt gennemgang af de vigtigste punkter.

B. Sager til behandling/beslutning:
6) Opsamling på mødet med VA:
Der blev lavet en hurtig runde.
7) Miljøforvaltningens vilkår for forsøg med 14 dages tømning og vejning affald.
Til nævnsmødet forelå en godkendelse af forsøget fra Miljøforvaltningen. Bortset fra at forvaltningen ønsker
at forsøget med 14-dages tømning begrænset til en del af GB (Torv og V ester), svarer vilkårene for forsøget
til de principper, som er besluttet på beboermødet i september.
Nævnet kunne derfor tilslutte sig, at forsøget med 14-dages tømning starter til februar.

B. Sager til orientering:
8) Igangværende driftssager:
Biba omdelte et orienteringspapir fremstillet på grundlag af orientering fra Berit.
9) Galgebakkeposten nr. 266(deadline sidst i januar): Udskudt.

5. februar 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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