Referat fra nævnsmøde nr. 1, mandag den 7. januar 2002
Formalia:
1) Til stede: 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 ref.).
Afbud: Ole Binderup (afd.leder)
2) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) NM 2,torsdag 24/1: Emner: Drøftelse af større driftssager med Torben Jørgensen. Mødeforbereder: Biba.
b) VA foreningsmøde,28/1 kl.18.00 i GBs beboerhus: Smørebrød kommer udefra og arrangeres afVA. Sten
tilmelder Jens, Biba og Niels til mødet.
c) Andre kommende møder:
Følgende udvalgsmøder skal aftales snarest: - Indeklima-møde. - Boligforbedring -Husreglement. Velkomstudvalg. - Lysudvalg.
3) Referat fra NM 19, 26/11 (tidligere uddelt): Godkendt med rettelse.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Ideer til VA foreningsmødet om inddragelse af unge: Ideer og erfaringer blev drøftet, men der kom ingen
konklusion.
• Lone er færdig med sin uddannelse og derfor igen har fået tid til at gå ind i nævnsarbejdet som aktiv
suppleant. Sten kontakter Lone og informerer hende om mødedage mv.
5) Dagsordenen: Godkendt.

Sager til behandling/beslutning:
6) Mødeplan for kommende halvår: Det fremlagte forslag blev godkendt med en enkelt ændring:
Kvartersmødet planlagt til 26. marts blev rykket frem til 14. marts.

7) Organisatoriske forhold GB/VA:
Orientering om situationen.
8) Forberedelse af kvartersmøder:
Møderne skal holdes som sidst, et for hver af tre områder af Galgebakken. Datoerne bliver: Torsdag den 14.
marts, tirsdag den 19. marts og onsdag den 20. marts. Ideer til emner som kan tages op: Maling af boligernes
eternitfacader. Maling og vedligeholdelse af træværk i stræderne. Problemer med misligholdte boliger/haver i
strædet. Formidling af ideer og erfaringer fra de enkelte stræder til alle.
9) Forberedelse af markvandring og oprydningsdag mv.:
a) Forberedelse af markvandring: Markvandringen skal afholdes i maj måned, og der skal sikres deltagelse
fra VA, så de ønskede vedligeholdelsesopgaver indarbejdes i budgetforslaget . Niels og Biba går ind i et
forberedelsesudvalg.
b) Oprydningsdag m.v.:
Det skal afklares forinden, hvordan strædedagen skal tilrettelægges, og behovet for at have ansatte med på
dagen skal overvejes. Nedsættelse af udvalg: Birthe, Annette, Jytte, Niels og Biba.
10) Gennemgang af nævnets arbejdsgrundlag 2001-02:
De fleste opgaver er enten i gang eller er tæt på. Der skal samles op på de manglende opgaver.
Biba kommer med oplæg til punkterne 8,9 og 10 til næste nævnsmøde.
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Sager til orientering:
11) Igangværende driftssager:
a) Orientering fra Biba, bl.a.:
• Driftschef, Torben Jørgensen har været på besøg på ejendomskontoret og drøftet driftssager med Berit, bl.a.
problemer med konvektorer som falder ned pga. sjusket montering og problemer med varmepumper.
• Skimmelsvamp i Over 9/10: Der er stadig beboere, som har gener, selv om renoveringen er gennemført.
Beboerne skal have instruktion i, hvordan de selv kan foretage en grundig rengøring inde i boligen.
• Cowi har sendt et brev til VA med sin stilling til sagen om de utætte ateliervinduer. Cowis budskab virker ikke
tilfredsstillende, og nævnet vil sende et brev til VA, for at gentage og tydeliggøre nævnets indstilling til en
løsning. Biba laver et udkast til cirkulation inden afsendelse.
• Det bliver taget op, hvordan maling af udskiffede eternitplader kan foretages.
• Ansættelsessamtaler med ansøgere til EF-stilling er gennemført, og ansættelse sker snarest.
b) Problemer med snerydningen og manglende afhentning af skrald:
Pga. vejret - først meget sne, efterfulgt af tøvejr, og igen langt tids frostvejr- blev sneen ikke ryddet alle steder
inden den blev til is. De isglatte adgangsveje har medført, at der ikke blev hentet skrald i den første uge af
januar. Ejendomskontoret har uddelt ekstrasække og hentet fyldte hos de beboere, som har henvendt sig.
Nævnet foreslog at proceduren ved snerydning gennemgås: Bl.a. kan snerydningen ske hurtigere efter
snefald, kan asfalt-vejene på P-pladserne ryddes og kan der informeres bedre, når afhentningø af skraldesække
må springes over.
12) Orientering om start på 14 dages tømning:
Informationsmateriale og tilmeldingsskemaer bliver uddelt midt i januar. Orienteringsmøde for beboerne
bliver afholdt den 22. januar.
13) Galgebakkeposten:
Kommentarer til nr. 265 og indlæg til nr. 266 (deadline 23. januar):
GB Postens profetkonkurrence-spørgsmål om genrationsskifte i nævnet og Lars Messells artikel om stjerner
\>g vandbærere i beboerarbejdet kræver et svar. Mumme skiver et indlæg til Galgebakke Posten.

5. februar 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra Nævnsmøde nr. 2, torsdag den 24. januar 2002
Møde med driftschef Torben Jørgensen:
Baggrunden for mødet: Afdelingslederen har været sygemeldt siden november, og Torben Jørgensen deltog i
mødet, for en afklaring af en række større driftssager og for en nærmere drøftelse aføkonomien og proceduren i
forbindelse med budgetkontrol/en. På mødet skulle endvidere drøftes stillingsopslag og ansættelsessamtaler,
eftersom Galgebakkens afdelingsleder bliver nødt til at stoppe. (I brev til VAs direktør af20.l meddelte nævnet,
at afskedigelsen må tages til efterretning, men nævnet beklager meget stærkt forløbet af og afslutningen på
sagen.)
Til stede: Torben Jørgensen (VAs driftschef). Niels Ketler, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens
Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Knud Hansen, Jytte Jørgensen,
Lone Rasmussen, Annette Schrøder. Afdelingsleder Ole Binderup sygemeldt.
1) Økonomi
a) Økonomi år 2001: I efteråret har der været to store akutte driftssager: Skimmelsvampesagen i Over 9/10
og kloakproblemerne i Over 1. Torben Jørgensen oplyste, at udgifterne til skimmelsvampesagen dog ikke vil
komme til at påvirke driftsbudgettet for år 2001, fordi udgifterne bliver afholdt over en årrække af
langtidsbudgettet. Der kan derfor forventes et lille overskud på budget 2001. TJ kendte endnu ikke de eksakte
tal for udgifterne til de to sager og for den sidste budgetkontrol, men vil videregive tallene og oplysningerne
snarest. Nævnet spurgte om de 115.000 kr., som er bevilget i budget 2001 til indledende jordarbejder på
legepladsen i Over kan overføres til budget 2002, eftersom arbejdet ikke kunne nå at komme i gang inden
udgangen af år 2001. TJ unders,pger dette.
b) Økonomi år 2002: Torben Jørgensen regner med i den kommende tid at skulle varetage kontakten til
nævnet hvad angår budgetkontrollerne og den overordnede økonomistyring.
2) Organisatoriske forhold: Profilen for stillingen som afdelingsleder blev drøftet til brug for formuleringen af
stillingsopslaget: Nævnet lagde vægt på teknisk og administrativ kompetence, erfaring fra tilsvarende jobs og
erfaring med at indgå i en beboerdemokratisk proces. Endvidere er det vigtigt at pointere, at det drejer sig om en
lederstilling på Galgebakken og ikke en DSO-lignende stilling. TJ laver et udkast til stillingsopslag, som sendes
til nævnet for kommentarer. Der stiles efter 1. april som ansættelsesdato.
3) Særlige driftssager:
a) De utætte ateliervinduer. Nævnet har den 22.1 sendt et brev til VA, hvori VA anmodes om ihærdigt at
arbejde på, at GB får tætte ateliervinduer og at dette sker uden ekstra omkostninger for beboerne, eftersom
tætte tage og vinduer var, hvad beboerne blev stillet i udsigt og betalte dyrt for, da renoveringen af tagene
blev besluttet.
På mødet orienterede nævnet TJ om det hidtidige og meget langstrakte sagsforløb og uddybede en række af
problemerne, bl.a. at vinduernes åbningsmekanismer også fungerer utilfredsstillende. TJ ville drøfte sagen i
VA-husets ledelse og vende tilbage til nævnet med et svar.
b) Deltagelse i markvandringen i maj måned: Det skal sikres, at resultatet af markvandringen i maj måned
kommer med i budget 2003. Da det pt. ikke er sikkert, at en ny afdelingsleder på dette tidspunkt er kommet
tilstrækkeligt ind i forholdene, blev det aftalt at også Torben Jørgensen deltager.
c) Netværksprojektet: Torben Jørgensen kunne oplyse, at kommunen netop har givet den nødvendige
byggetilladelse, og med bestyrelsens beslutning om den langsigtede økonomimodel for GB må det forventes,
at kommunen anser det økonomiske grundlag for projektet for at være i orden. Kommunens indstilling kendes
dog først med sikkerhed efter kommunalbestyrelsens møde i februar.
På Galgebakken skal der gennemføres en proces, hvor der indhentes bindende forhåndstilsagn fra de
beboere, som ønsker at være tilsluttet telefonnetværket og Internettet, således at dimensioneringen kan
foretages af hhv. telefoncentralen og de fælles tekniske faciliteter til internetforbindelsen, og den præcise
prissætning for tilslutning kan beregnes. 'Pakning' af de forskellige Tv-programpakker kan derimod vente til
umiddelbart inden anlægget skal tages i brug.
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Ansvaret for styringen af netværksprojektet ligger hos VAs administraticm, og nævnet skal henvende sig her,
hvis der skulle opstå problemer med tidsplanen og lignern:le.
·

d) Skimmelsvamp i over 9/10: Torben Jørgens oplyste, at renoveringen er afsluttet, men der mangler stadig
en skriftlig instruktion til beboerne om, hvordan de skal rengøre for tilbageværende svampespore og partikler
inde i boligerne. fustruktionen er blevet forsinket i VA-huset pga. sygdom.

Det ordinære nævnsmøde:
Der var behov for en drøftelse i nævnet af linierne for det fremtidige samarbejde mellem nævn, afdelingsleder
og VA. Tiden var fremskreden, så dagsordenen blev derfor udsat til næste nævnsmøde, mandag den 4. febntar,
bortset fra følgende punkter:
1) Til stede og afbud: De ovenfor anførte fra Galgebakken.
2.a) NM 3, mandag den 4/2: Emner: Forberedelse af beboermøde om nyt beboerhus den 27 februar.
Mødeforbereder: Biba.
2.e) bevilling af kursusgebyr til BL kursus, 'Turbo-jura', 15.-17/3:
Sten vil gerne deltage i kurset, og kursusgebyr på 3.100 kr. blev bevilget.
10) Nyt nøglesystem til Genbrugspladsen:
Genbrugsgruppen vil gerne have, at låsene på containerpladsen bliver omstillet, da der efterhånden er
kommet for mange nøgler i omløb. Gruppen vil så indføre et nøglesystem med depositum. Nævnet støtter
ideen.

5. febntar 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra Nævnsmøde nr. 3, mandag den 4. februar 2002
Formalia:
1) Til stede: Niels Ketler, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder,
Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref). Afbud: Birthe Y. Nielsen. Ole Binderup (afd.leder).
2) Kommende møder (huskeliste):
a) NM 4, mandag den 25/2: Mødeforbereder: Biba.
b) VA tema-foreningsmøde (oprindelig torsdag den 14/2): Flyttet til mandag den 25/2, kl.17.00-19.00.
c) Beboermøde om beboerhus onsdag den 27/2.
d) Nytårsarrangement på rådhuset, lørdag den 9/2: Annette deltager, foretager selv tilmeldingen.
3) Referat fra NM 20, 12/12: Godkendt med ændringer.
Sendes til mødedeltagerne fra VA (PL, VH og JW) inden offentliggørelse for evt. bemærkninger.
Referat fra NM 1, 7/1 02: Godkendt. Referat fra NM 2, 24/1 02: Godkendt med ændring.
4) Siden sidst (kort orientering om igangværende sager):
•Kommendeudvalgsmøder: - indeklima, - boligforbedring/hårde hvidevarer, - lysudvalg,
- husreglement/husdyrregistrering/råderetsregler, - velkomstudvalg/beboerinformation.
• Den store kalender er opsat i mødelokalet, så grupper selv kan reservere lokalet til møder, men Husk også
en meddelelse til sekretæren.
• Husk at give oplysninger om alle kommende møder til sekretæren, også gerne små undergruppe, så alle
møder kan komme med i den månedlige mødekalender, som kopieres til alle nævnsmedlemmer.
• Små nyanskaffelser til nævnslokalet: Sten indkøber forskelligt som mangler. Meddel hvis noget mangler.
Store nyanskaffelser: Hvis der skal anskaffes møbler o.lign. skal det koordineres meq beboerhusets FU.
• BL information om regeringens boligpolitik modtaget (PL 3: 15). Annette far en kopi.
• Foreningsmødet på GB, 28/1: Oplæg om miljøledelse fra Bente Heltberg, nævnenes kompetence fra Jan
Weichardt, regeringens boligpolitik fra Vinie Hansen. Driftsudvalg nedsat. Biba deltager som
bestyrelsesmedlem.
5) Nyt fra VA/Torben Jørgensen om igangværende sager:
Notat om punkterne, samt materiale vedr. etablering af byggeplads fra COWI modtaget fra Torben
Jørgensen, som yderligere havde orienteret Mumme og Biba inden mødet..
• Ansættelse af afdelingsleder: Udkast til stillingsannonce modtaget til møde fra TJ. Se pkt. 7,nf.)
• AteJiervinduerne: TJ holder møde med arkitekter fra Vietraz på onsdag. I uge 7 holdes et yderlige møde.
Biba og Niels Enevold deltager i dette møde for Galgebakken. Biba vil gøre opmærksom på et teknisk
rådgivernotat fra september 1999, som Ole Binderup fik udarbejdet.
• Netværksprojektet: TJ sætter Carsten Lund/Carl Bro ind i sagen. TJ undersøger om processen med
underbåndstilbud for teknikbygning har forløbet ok, i så fald bliver det ikke nødvendigt med licitation.
Munurte går i gang med at forberede processen med forhåndstilmeldinger fra beboerne til Internet- og
telefonforbindelserne, men selve tilmeldingsprocessen kan først gå i gang, når økonomi og tidsplan er på
plads.
• Skimmelsvampesagen: Rådgiveren er sat i gang med at udforme informationsskriveisen til beboerne om
rengøring.
• Institutionerne: Institutionernes byggeprojekt forløber fra midt i februar til starten af august. Der skal
etableres to indhegnede pladser til affaldscontainere, skurvogne mv. En i bunden af P-plads C og en på
græsplænen mellem pubben og beboerhuset.
Nævnet sagde i princippet ok for planerne, dog skal der tages hensyn til varetilkørslen til Købmanden.
Biba gransker planerne nærmere og giver besked til VA.
• Økonomi-tal: Ikke noget nyt.

6) Dagsordenen: Godkendt.
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Sager til behandling/beslutning:
7) Stillingsannonce-udkast fra VA. Udkastet blev gennemgået og forskellige ændringer foretaget. Noteret af
Biba, som sender det justerede udkast til VA. Ansættelsessamtalerne er planlagt til 25. februar. Biba og
Mumme deltager for nævnet.
8) Indkaldelse til beboermøde om nyt beboerhus onsdag den 27. februar kl. 20.00 (efter spisehus).
Orientering fra arbejdsgruppen v. Biba: Arbejdsgruppen er kommet frem til, at det sikre minimumsbeløb på
2
2 mil. kr. ikke ra:kker til at opfør et erstatningsbyggeri på det samme antal m • Arbejdsgruppen vurderer, at
2
prisen for et erstatningsbyggeri med tilsvarende antal m som de gamle lokaler bliver 3,4 millioner. Til
beboermødet skal foreligge præcise beregninger af, hvor meget en overskridelse af salgsbeløbet vil koste i
huslejekroner. Indkaldelse og materiale: Arbejdsgruppen holder det sidste møde den 6. februar, hvor
dagsordenen og materialet bliver afklaret. Materialet laves færdigt til kopiering på tirsdag. Sten kopierer.
Omdeling af indkaldelse og materiale sker onsdag den 13. Dirigent og meddirigent: Lars Steinov og Dorte
Brink, som var dirigenter sidst, bliver spurgt.
9) Forberedelse af kvartersmøder. Oplæg fra Biba.
Sten deltager i de tre møder og laver referaterne. Timerne tages fra puljen til særlige opgaver.
10) Forberedelse af oprydningsdag: Der var et ret stort forarbejde forbundet med strædekonkurrencen sidste
år. Det blev diskuteret om konkurrencen skulle gentages i år, udsættes til næste år, eller slet ikke gentages.
Hvis Biba kan finde tiden til det, laver hun forberedelsesarbejdet til en strædekonkurrence i foråret.
11) Markvandring. Den bliver lavet i maj sammen med både Torben Jørgensen og (forhåbentlig) den nye
afdelingsleder.
12) 'Hængepartier' fra nævnets arbejdsgrundlag.
De fleste punkter er enten godt i gang eller afsluttet. Tilbage er følgende: Råderet/positivliste: GBs regler
skal revideres på et beboermøde, fordi de ikke er blevet ført ajour i forhold til den nugældende lovgivning.
Lys, farver og maling på GB: Må afvente ansættelse af en ny afdelingsleder. Campingvognsparkering, inkl.
nærmere regler for trailere: Må også vente til en ny afdelingsleder er ansat.
13) Udbetaling af overskydende nævnssekretærtimer fra 2001:
Nævnssekretæren har opsamlet 80 overskydende arbejdstimer fra år 2001, hvor arbejdstiden kun var 20 timer
ugentlig. Timerne skal udbetales fra puljen, som er til rådighed for dette formål.
Ferie: Nævnssekretæren holder ferie i uge 7 og 8 (bortset fra 11/2 og 22/2 til hhv. kopiering af
beboermødemateriale og forberedelse af næste rtævnsmøde).

Sager til orientering:
14) Igangværende driftssager (Orientering fra Berit via Biba):
• Ole kommer forbi på fredag og siger farvel til de ansatte.
• Ejendomskontoret har haft besøg af en rådgiver for at fortælle om forebyggelse af fugt- og mugproblemer.
15) Organisatoriske forhold
Notater modtaget fra bestytelsen. Brev om opsigelse af afdelingslederen.
16) Orientering fra Agendagruppen. (Blev ikke nået)
17) Beboerhenvendelse til VA om istandsættelse af supplementsbolig: En privat fremlejer er kommet i
klemme: Hovedlejeren foretager et boligbytte, og problemet er, at VA siger, at fremlejeren skal fraflytte boligen
i to uger for istandsættelse, selv om hun fortsat skal leje det samme værelset hos den nye hovedlejer også selv
om fremleje boligen er i pæn stand.
Nævnet drøftede problemet, og der var enighed om at situationen for fremlejerert var grotesk. Imidlertid
ligger problemet i de generelle flytteregler, som nævnet ikke har kompetern,e til at administrere og evt. gøre
undtagelser for. Mumme kontakter VA for en uddybende orientering og giver beboeren svar på hendes
henvendelse til nævnet.
18. marts 2002. Med venlig hilsen: Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr. 5, onsdag den 13. marts 2002
Formalia:
1) Til stede: Claus 'Mumme' Mortensen, Jon Sandreid, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.).
Torben Jørgensen (VAs driftschef) var tilstede under pkt. 2.
Afbud: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen.
2) Nyt fra VA/Torben Jørgensen om igangværende driftssager:
• Nyt om ansættelse af afdelingsleder: TJ er i gang med at forhøre sig rundt omkring om evt. muligheder.

Hvis dette ikke gir resultat, må der laves et nyt stillingsopslag. Biba mailer ideer til TJ, som laver et forslag.
• De utætte ateliervinduer: TJ har aftalt møde med Per Frølund Thomsen (COWI) den 20. marts og vil her
prøve at nå ind til sagens kerne og til en tilfredsstillende aftale. Hvis dette ikke lykkes, må sagen vurderes
juridisk. På mødet drøftes også tagpap problemerne.
• Radiatorer som falder ned: Firmaet CGJ mener, at de har monteret radiatorerne korrekt, og er ikke
indstillet på at påtage sig ansvaret ud over den 5-årige garantiperiode, som udløber snart. CGJ tilbyder at
montere ben under radiatorerne for en pris af 135 kr. pr stk., således at radiatorerne kan holde til at blive
brugt som trappetrin og til at sidde på. Nævnet for tilsendt et sæt radiator-ben for en nærmere vurdering.
• Pumper: Indtil nu er 26 ud af 40 pumper gået i stykker og udskiftet. Der er aftalt møde med bl.a. firmaet
Alfa Laval, som har leveret pumperne.
• Netværksprojektet: Der mangler nogle oplysninger fra Henrik Kressner, som meget gerne skal komme
midt i næste uge. Mumme mailer en huskeliste med uafklarede spørgsmål til Carsten Lund og TJ. Mumme
vil gerne have de manglende informationer senest den 24. marts, så han kan informere beboerne i GB Posten.
• Teknikbygning: VA har klargjort rådgiverkontrakten. I følge denne bliver den samlede udgift til
teknikbygningen 687.500 kr., heraf 100.000 kr. i honorar til rådgiveren. Beløbet svarer til budgettallet på
beboermødet den 21. august (675.000 kr.). Nævnet er derfor indforstået med, at VA indgår aftalen.
• Skimmelsvampesagen: Informationsskrivelse til beboerne om rengøring blev udarbejdet af firmaet som
foretog for rengøringen. Et eksemplar af skrivelsen skal sendes til ejendomskontoret/nævnet.
• Nyt beboerhus-byggeri: Arkitekten skal inviteres til en indledende præsentation på GB.VA laver et
forslag til prøcesbeskrivelse og til rådgiverkontrakt, som sendes til arkitekten og til nævnet.
• Legepladslicitation: Der var diskussion på nævnsmødet om, hvorvidt legepladsprojektet/erne har en
størrelse som gør, at der skal engageres en rådgiver med et kontraktligt rådgiveransvar, eller om de
eksisterende skitseforslag er tilstrækkelige til, at arbejdet efter en licitation kan overlades til en entreprenør.
VA vurderer det nærmere og kontakter Biba.
• Regnskab 2001: Det foreløbige regnskab, som VA sender til revisor i begyndelsen af næste uge, bliver
også sendt til Jens/økonomiudvalget.
3) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) NM 6, mandag den 25/3: Emner: Regnskab 2001. Mødeforbereder: Jens.
b) Ny dato for nævnsmøde nr. 9 (før planlagt til mandag den 6. maj): mandag den 13. maj,
c) Kvartersmøderne 14/3, 19/3 og 20/3: Jens, Biba og Jon deltager. Sten gør klar i Pubben og referer.
d) Strædeoprydning: Dato fastlagt til søndag den 5. mai.
Åbningstid på genbrugspladsen og deltagelse af ansatte aftales nærmere af arbejdsgruppen.
Strædekonkurrence: Dato fastlagt til søndag den 26. mai. (Forudsat at tidspunktet passer dommerne)
4) Referat fra NM 3, 4/2: Godkendt med ændringer.
5) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Nyt fra udvalg: - Indeklima: Niels Keller har konstrueret programmet til behandlingen af dataerne.

- Boligforbedring/hårde hvidevarer: Forsøget med det indkøbte køle/fryseskab er ikke tilfredsstillende.
Yvonne er i gang med at undersøge om der er andre muligheder. - Lysudvalget: I gang med at undersøge
væglampe til A2-fløjene.
• Pga. istandsættelse af hovedlejemålet har en privat fremlejer været nødt til at fraflytte midlertidigt.
6) Dagsorden: Godkendt.

Referatfra NM 5, onsdag den 13. marts 2002
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Sager til behandling/beslutning:
7) Forberedelse af kvartersmøder

Tiden manglede til en nænnere gennemgang af oplægget, men det blev anbefalet at gennemse oplægget
inden deltagelse i kvartersmøderne.
8) Ansøgning fra Bakkens Hjerte om etablering af basket-ba-1e på legepladsen ved torvet

D~t er godt med bedre faciliteter for børn og unge på GB, og nævnet er positivt indstillet. Men i
henvendelsen fra Bakkens Hjerte mangler bl.a. en beskrivelse af den samlede plan for området samt en
beskrivelse af, hvordan støjgener forebygges. De omkringboende bør endvidere høres inden projektet
realiseres. I øvrigt mangler Bakkens Hjerte stadig at gennemføre den lovede støjdæmpning af den
eksisterende fodboldbane.
Biba skriver et svarbrev til Bakkens Hjerte.
9) Efterbehandling afBM den 27. februar om nyt beboerhus.

Forslaget De tre nævnsmedlemmer, som indgik i arbejdsgruppen, tager initiativ til at oprette en følgegruppe.
Når byggeriet går i gang, skal der laves et byggeudvalg.
10) Forberedelse af regnskabsbeboermødet 24. april

Dagsordensforslaget blev godkendt, punkterne blev hastigt gennemgået, tidsplanen udarbejdet af Sten blev
godkendt, og mødet blev som planlagt indkaldt til onsdag den 24. april.
11) Fremgangsmåden ved gennemgang/revision af langtidsbudget.

Punktet udskudt pga. tidsnød.

Sager til orientering:
12) Igangværende driftssager
13) Orientering fra Agendagruppen og miljømedarbejderen.
14) Referat fra møde i GBs grønne udvalg 23/1.02
15) Galgebakkeposten

Bemærkninger til orienteringspunkterne blev udskudt til næste nævnsmøde.

27. marts 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra NM 6, mandag den 25. marts 2002
Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud: Jon Sandreid, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen,
2) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) NM 7, onsdag den 10. april: Emner: Regnskab 2001 . Mødeforbereder: Jens.
b) VAs driftsstrukturudvalg, møde 4/4.02: Biba deltager (som bestyrelsesrepræsentant)
3) Referat fra NM 5, 13/3: Godkendt.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Nyt fra udvalg?: - Indeklima: Emnet nævnt på kvartersmøder (og i mail fra Jon). - Boligforbedring:
Yvonne har fra snedkeren fået et overslag over prisen for ombygning i køkkenerne, hvis der skal laves plads
til 60 cm. køle/fryseskabe, og har lavet et notat til udvalget. - Lysudvalg: Skal holde et møde om udvendige
lamper på A2-husene. - Beboerhusets forretningsudvalg: Knud kunne oplyse, at der er et lille overskud på
regnskabet. Udvalget husker beretning og valg af medlemmer til det kommende regnskabsbeboermøde.
• Kvartersmøderne: En første orientering: Samlet var fremmødet til de tre møder ganske godt. Der blev
udtrykt tilfredshed med initiativet. Emner var bl.a./især: Boligområdets udseende generelt, maling af
eternitfacader, badeværelsesrenoveringer, vedligeholdelse af træværk, indeklima, vedligeholdelse i stræder
og misligholdte private haver og hegn. Emnerne blev drøftet kort på nævnsmødet. Konklusionen var, at der
er rigeligt stof til et tema-nævnsmøde. • Nyt om ansættelse af afdelingsleder: Der kommer en person til
samtale. Jens vikarierer for Mumme, hvis han er forhindret. • Økonomi til maling af nævnslokaler: Jens
har forhørt sig i VA-huset. Beløbet skal tages fra konto 116 . • Besøg på genbrugspladsen: V As grønne
udvalg var på besøg på GBs genbrugsplads d. 18/3. • Kursus: Sten har været på BL-kursus i boligjura.
Kurset kan anbefales. • Pc-projektor: På BL-kurset blev anvendt en Pc-projektor, som fungerede
problemfrit - det sidste var bemærkelsesværdigt. Der bør undersøges, om brug af Pc-projektor til
beboermøder er en mulighed og om VA har en sådan til udlån.
5) Dagsordenen: Orientering om svar til Bakkens Hjerte om boldbane og på beboerklage tilføjet.

Sager til behandling/beslutning:
6) Forberedelse af regnskabsbeboermødet 24. april
a) Gennemgang af regnskab 2001 (den ureviderede udgave): Jens gennemgik de spørgsmål som
økonomiudvalget har stillet til VNOie Clausen.
b) Andre dagsordenspunkter:
- Kandidater til dirigenthvervet: Jens spørger Anita Sørensen og Erik teglbjerg.
- Nævnets beretning og arbejdsgrundlag: Biba laver et oplæg.
- Beboerhusets forretningsudvalg, beretning og valg: Udvalget er i gang. Hvis skriftlig beretning, skal den
ligge klar senest torsdag den. 11/4. Knud gir besked.
- Kandidater til nævnsvalg og kassererhvervet: Vedr. kassererfunktionen: Jens spørger i VA, om der kan
være noget til hinder for, at udbetalingen af strædepenge sker via udlånet. Sten laver en reminder til alle
nævnsmedlemmer om genopstilling.
- Kandidater til intern revisor og brugergruppen: Jens spørger Leif om han genopstiller. Agendagruppen
finder ud af om Poul Evald og Birthe genopstiller.
- VAs GF: Nævnet bør opfordre GBs beboere til et bedre fremmøde på Generalforsamlingen.
- Indkomne forslag: Så vidt vides, er der ikke noget på vej.

7) Fremgangsmåden ved gennemgang/revision af langtidsbudget:
På mødet med VA den 12/12.01 blev det besluttet at langtidsbudgettet skulle gennemgås og evt. revideres
inden budgetbeboennødet i september. På nævnsmødet blev drøftet, hvordan fremgangsmåden kan
tilrettelægges. Jens hører om i VA, hvilke ideer til fremgangsmåde de har. Emnet tages op på næste
nævnsmøde.
8) Beboerklage over ejendomskontorets behandling af støjproblemer: Biba skriver et svarbrev.

Referat fra NM 6, mandag den 25. marts 2002
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Sager til orientering:
9) Igangværende driftssager:
a) Nyt fra VA/Torben Jørgensen om igangværende sager (via orienteringsmail):
• De utætte ateliervinduer: Der har været holdt et konstruktivt møde med COWI. De mulige løsninger og
tilhørende økonomi skal formuleres. Tagpap problemer: Drøftet på samme møde. Det vigtigste er, at der skabes
sikkerhed for, at de to tilfælde med tagpapproblemer er enkeltstående og ikke generelle. • Nedfalds-radiatorer:
Rådgiveren, Bagger Hansen, har sagt god for prisen på tilbudet om radiator-ben. (Nævnet har endnu ikke
modtaget et sæt for vurdering.)• Pumper som går i stykker: Der har været holdt møde. Grundfos melder tilbage
om løsningsmuligheder.• Afdelingsleder: Torben Jørgensen har haft møde med en person, som gerne vil
fortsætte med et møde med ansættelsesudvalget.
b) Orientering fra Berit via Biba
10) Orientering fra Biba: Om to svarbreve til hhv. Bakkens hjerte vedr. basket-bane og til beboer vedr.
personklage.
11) Orientering fra Agendagruppen og miljømedarbejderen - og om miljøledelse i VA.
12) Referat fra møde i GBs grønne udvalg 23/1.02.
13) Galgebakkeposten: Indlæg til nr. 269: Mumme skriver om netværksprojekt(problemerne)

17. april 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra Nævnsmøde nr. 7 onsdag den 10. april 2002
Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette
Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref.).
Ole Clausen fra VA under gennemgangen af regnskab 2001.
Afbud: Niels Keller, Claus 'Momme' Mortensen.
2) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) NM 8, mandag den 22. april: Emner: Langtidsbudget. Mødeforbereder: Jens
b) Regnskabsbeboermøde onsdag den 24. april: Husk at komme !
c) VA foreningsmøde 23/4, tilmeldingsfrist 17/4: Biba og Jytte deltager. Sten tilmelder hos VA.
3) Referat fra NM 6, 25/3: Godkendt.

4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Udvalg: - fudeklima: Den grundlæggende behandling af data er færdig. Jens skal bruge 3 ugers pause pga.
travlhed, derefter kommer et oplæg. - Boligforbedring: Det skal undersøges nøjere, at der med sikkerhed og
i praksis er plads til 60 cm. brede køleskabe i alle boligtyper og boliger, hvis afstandslisten :fjernes. Lysudvalg: Afventer hjemska:ffelse af skot-lampe til Al-fløjene i gårdhavehusene. - Husreglement: Er ved at
finde dato til mødedag om råderetsregler. • Ansættelse af afdelingsleder: Kaj Agnershøj har sagt ja til at
starte som afdelingsleder den 1. juni 2002. • Frimærker til brug i nævnssammenhæng er indkøbt af
nævnssekretæren.
5) Dagsordenen: Nyt pkt. 7 tilføjet: Anmodning o:m redegørelse fra VA om netværksprojekt.

Sager til behandling/beslutning:
6) Sidste forberedelse af regnskabsbeboermødet 24. april (Revideret regnskab mv. udsendt til alle fra VA )
a) Regnskab 2001. De sidste spørgsmål til regnskabet fra økonomiudvalget og nævnet blev gennemgået og
afklaret sammen med Ole Clausen fra VA. Herefter godkendte nævnet regnskabet for år 2001. Regnskabet
bliver fremlagt på beboermødet af Ole Clausen og Torben Jørgensen. Jens står for fremlæggelsen af
regnskabet for beboeraktivitetsmidlerne.
b) Andre dagsordenspunkter:
- Kandidater til dirigenthvervet: Anita Sørensen stiller op til dirigenthvervet, og Birthe som med-dirigent.
- Nævnets beretning og arbejdsgrundlag: Oplæg fra Biba blev gennemgået og efter et par tilføjelser
godkendt.
- Beboerhusets forretningsudvalg, beretning og valg: Regnskabet ligger klar på nævnskontoret til udlevering
til interesserede.
- Statuspapir fra miljømedarbejderen: Yvonne udarbejdet et kort statuspapir, som Jens inddrager i
redegørelsen for beboeraktivitetsmidlerne.
- Kandidater til nævnsvalg og kassererhvervet: Det er afklaret, hvem som genopstillet til nævnet - MEN det
er ikke helt klart, om der er en kommende kassererkandidat imellem !
- Kandidater til intern revisor og brugergruppen: Leif Nielsen genopstiller som intern revisor. Poul Evald og
Birthe genopstiller til Brugergruppen.
- Alle som ønsker at (gen)opstille til nævn, beboerhusets FU, eller andet, men som er forhindret i at deltage i
beboermødet, skal huske, at aflevere en underskrevet 'opstillingsfuldmagt' - ellers kan de ikke blive valgt I
- VAs GF: Biba fremlægger punktet på beboermødet.
- fudkomne fors1ag. Der er ingen indkomne forslag.

7) Anmodning om redegørelse fra VA om netværksprojektet:
Der er ikke kommet tilbagemelding fra V A om de forskellige uafklarede spørgsmål og 'løse ender' i
netværksprojektet. Nævnet besluttede derfor, at VA skal anmodes om en statusredegørelse til næste
nævnsmøde. Mumme har indvilget i at formulere og formidle anmodningen til VA. Sten melder tilbage til
Mumme om nævnets beslutning.

Referat.fra nævnsmøde nr. 7, onsdag den JO. april 2002
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8) Planlægning af oprydningsdagen søndag den 5. maj - og strædekonkurrencen.
- Oprydningsdag: Arbejdsgruppen skal holde møde. Sammen med materialet til beboermødet skal der
husstandsuddeles en seddel om oprydningsdagen, da det næste nr. af GB Posten. bliver lidt for sent.
- Strædekonkurrence: Biba har talt med arkitekt Svend Kirkegård, som var med til at planlægge GBs
udeområder. Han er enig i indtrykket af forfald og behovet for et løft i stræderne og haverne, men mente at
der var behov for kraftigere midler end en strædekonkurrence. Der var brug for professionel udarbejdelse af
egentlige renoveringsplaner for stræderne.
Konklusionen er, at strædekonkurrencen droppes, og at ideen om udarbejdelse af professionelle
renoveringsplaner for stræderne tages med på et kommende tema-nævnsmøde om emnet sammen med
opsummeringen fra kvartersmøderne.

Sager til orientering:
9) Igangværende driftssager:
a) Nyt fra VA/Torben Jørgensen om igangværende sager: Der er ikke modtaget noget nyt siden sidst.
b) Orientering fra Berit via Biba: Biba er løbende i kontakt med Berit om opståede driftssager.

Siden sidst bl.a. :flyttesager og indretning af handicap-rampe i en bolig.
10) Basket-bane på torvet:

Biba fortalte, at Marianne fra Bakkens Hjerte, som svar på nævnets brev med ønske
om yderligere oplysninger, har udtrykt ønske om et møde med nævnet.
Inden et møde med om basketballbanen vil nævnet dog gerne have tilsendt tegninger og en nærmere
beskrivelse af banen samt mulighed for på det kommende nævnsmøde, selv at vurdere projektet i
sammenhæng med torvet som helhed og tage stilling til evt. problemer. Derefter tager nævnet gerne et møde
med institutionen og kommunen om sagen. Biba meddeler dette i et brev til Bakkens Hjerte.

29. april 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra Nævnsmøde nr. 8, den 22. april 2002

Formalia:
1) Til stede: Knud Hansen, Niels Keller, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jon Sandreid, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref). Afbud: Jytte Jørgensen, Annette Schrøder.
2) Kommende møder (NB. kun huskeliste);
a) NM 9, mandag den 13. maj: Emner: Konstituering af det nyvalgte nævn. Mødeforbereder: Jens Ellesøe.
b) Regnskabsbeboermøde onsdag den 24. april.
c) VA foreningsmøde 23/4: Biba og Jytte er tilmeldt.
3) Referat fra NM7, 10/4: Godkendt.

4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Nyt fra udvalg: - Indeklimaundersøgelsen: Som svar på forespørgsel fra VA, har Jens skitseret det videre
forløb i processen. Sten sender brevet til VA. - Boligforbedring: En passende køkkenvask til erstatning er
fremskaffet. Der skal kigges nærmere på kvaliteten af de nye køkkenbordsplader. - Lysudvalg: En passende
type lamper til opsætning på gårdhavehusenes A2-fløje er fundet. - Husreglement: Møde aftalt 28/5.
5) Dagsordenen: Beboerhenvendelse om 'strøm-tyveri' tages med under pkt. 8. Orientering om IT-projekt
tages med som nyt pkt. IO.

Sager til bellandlinglbeslutning:
6) Aller sidste forberedelse af regnskabsbeboermødet 24. april
- De sidste spørgsmål vedrørende fremlæggelse og kandidater til opstilling og blev afklaret.
- Indkomne forslag: Der er indkommet nogle forslag.

7) Procedure for revision af langtidsplanen.
Efter aftale med VA på mødet den 12. december skal der foretages en grundig gennemgang og evt. en
revision af GBs langtidsplan. Der skal sigtes efter, at afholde et debatbeboermøde i I. halvdel af juni. Inden
da skal der afholdes et nævnsmøde, hvor både de store vedligeholdelsesopgaver og henlæggelsesregler
afklares. I forløbet skal kvartersmøderne (afholdt i marts) og den kommende markvandring indarbejdes.
Tidspunkt for Markvandring bliver: Onsdag den 27. maj kl. 1730 • Der arrangeres noget hurtig-mad
inden nævnsmødet (Nr. I 0) samme aften.
8) Beboerhenvendelser:
- Manglende information: Beboer i Vester udtrykker tilfredshed med, at støj fra varmeanlægget nu er
udbedret, men utilfredshed med manglende information. Biba har svaret på den forrige henvendelse fra
beboeren. Brevet må være modtaget umiddelba,rt efter, at den sidste beboerklage blev afsendt.
- 'Strømtyveri': Beboerne i en bolig i Torv fik mistanke om, at strømforsyningen til skurbyen, som var
etableret i forbindelse med ombygningen af institutionerne, gik over deres private elmåler. Ved henvendelse
til ejendomskontoret fik de oplyst, at det en godkendt praksis, at håndværkere må tage strøm fra krybekældrene og at beboerne får efterfølgende kompensation. Efter en fornyet beboerhenvendelse, henvendte VA
sig til COWI, som er kommunens byggerådgiver. COWI oplyste, at skurbyens strømforbrug ikke var
tilkoblet nogle private elmålere på GB, hvilket VA meddelte til beboerne. Da beboerne ekstra strømforbrug
samtidig nærmede sig 1000 KW, så beboerne sig nødsaget til at afbryde strømmen. Beboerne henvender sig
til nævnet, fordi de finder det utilfredsstillende, at der kan tappes strøm, uden at man forinden bliver
orienteret og fordi det endnu ikke har været muligt at få en klar aftale, som sikrer mod efterfølgende
betalingskrav fra NESA. Da skurbyens wc'er har været udsat for akutte problemer pga. strømsvigt, må
beboernes version vist anses for den rigtige, og COWis svar på V As forespørgsel har således været forkert,
hvilket er meget utilfredsstillende. VAs administration må hurtigst muligt :fa lavet en aftale med beboerne om
dækning af udgifterne til det ekstra strømforbrug.

Referat fra NM 8, 22/4. 2002
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Sager til orientering:
9) Igangværende driftssager:
a) Nyt fra VA/Torben Jørgensen om igangværende sager (orienteringsmail +bilagmodtaget på mødedagen):
• De utætte ateliervinduer: Per Zwinge (hvem er det ??/ref.) oplyser, at der har været afholdt møde den
17/4 med COWI. COWI gav bl.a. udtryk for, at der forinden var opsat et prøvevindue, som blev besluttet
uden bemærkninger. Endvidere har det været svært at fa præcis information om problemet. På mødet blev
det bl.a. aftalt at COWI tilsender forskelligt skriftligt materiale og at der inden den 12. juni udarbejdes
forslag til: 1. Afskærmning over vinduerne, 2. Et nyt vindue, samt: 3. At begge forslag prissættes.
• Nedfalds-radiatorer: CG monterer radiator-ben i en prøvebolig, som derefter godkendes af nævnet.
• Defekte pumper: Pumperne var forkert valgt fra starten. Det skal vurderes, om det er en rådgiverfejl.
• Netværksprojektet: Se pkt.10 nf.
• Ansættelse af afdelingsleder: Kaj Agnershøj starter den 1. juni. Den første måned er introduktion.
b) Orientering fra Berit via Biba:
• Handicap-rampe: Kommunen har været i gang med at etablere en handicaprampe i forhaven til en bolig i
Sønder. Dette er sket uden forudgående orientering til eller godkendelse fra ejendomskontoret. Rampens kant
er udført, så den næsten spærrer for ventilationen ved fundamentet, hvilket bl.a. kan give problemer med fugt
inde i boligen. Der er forhandlinger i gang om en mere hensigtsmæssig løsning.
• Skimmelsvamp i Over: Beboerne i en af boligerne har stadig gener og må igen flytte ud i en campingvogn
i haven. De mener derfor ikke, at skimmelsvamp-problemerne er blevet løst ordentligt med renoveringen, og
de vil derfor have, at VA enten anviser dem en ny bolig, eller giver dem en huslejereduktion, fordi de ikke
kan anvende den bolig, som de betaler husleje for.
10) Netværksprojektet:
I orienterings-mailen fra Torben Jørgensen oplyses, at det ikke har været muligt, at fa rådgiveren til at
fremstille det nødvendige materiale til at komme videre med projektet, og Askerød har lignende problemer.
VA har derfor bedt Carl Bro om et oplæg til at overtage og gennemføre de to IT-projekter. Som bilag
medsender TJ et forslag til rådgiverkontrakt fra Carl Bro.
Nævnet gav udtryk for, at sagens udvikling er stærkt beklagelig. og syntes, at det ville have været rart med
en grundigere orientering på et tidligere tidspunkt i forløbet. Men som situationen er, er det nok nødvendigt,
at o~erdrage færdiggørelsen af opgaven til en anden rådgiver. Dette indebærer at licitationen skal gentages,
og en afklaring af forholdene vedrørende tidsramme og projektøkonomi er derfor påkrævet, herunder om
hvorvidt behandlingen af projektet på beboermøder m.v. også skal gentages.
Mumme kontakter VA for en nærmere orientering og afklaring af disse og andre spørgsmål.
11) Breve vedr. GBs Hjerte
Breve sendt til GBs Hjerte og Kommunen, hvori de anmodes om en fyldestgørende projektbeskrivelse af
planerne om etablering af basket-bane og rulle-skøjterampe på torvet sammen med renoveringsplanerne for
området som helhed.

28. maj 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referatfra nævnsmø~e nr.
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Konstituering:

Til stede: Knud Hansen, Margit Iversen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens
Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref).
Afbud: Ole Skov Larsen, Lisbeth Rosenberg, Annette Schrøder,
Velkomst, præsentation og konstituering af det nyvalgte nævn:
I det nyvalgte nævn er der indvalgt fire, i nævnssammenhæng, nye beboere: Margit Iversen, Ole Skov Larsen,
Jytte Overgård, Tore Ryberg. Jens bød dem og de øvrige velkommen og orienterede kort om det praktiske
vedrørende nævnsmøder, bl.a.: møder ca. hver 14. dag. Et nævnsmedlem forbereder sammen med sekretæren
dagsordenen, som færdiggøres fredagen inden mødet. Mødepapirer o.a. lægges i postkasserne på nævnskontoret.
Endvidere en kort snak om nævnets arbejdsopgaver i år 2002-03.
Nævnets forretningsorden: Med en understregning af tavshedspligt i personsager og sluttidspunkt kl. 22.30 for
nævnsmødebeslutninger blev denne taget til efterretning.
Valg af formand og kasserer: Biba Schwoon blev i enighed genvalgt til formand for nævnet. Claus 'Mumme'
Mortensen blev ligeledes i enighed valgt til kasserer. Mumme betingede sig dog, at der kunne findes en anden
ordning for udbetaling af strædepenge og øvrige beboeraktivitetspenge end den nuværende, hvor kassereren en
gang om måneden har træffetid på kontoret. Mumme afklarer dette med VA og med udlåneren.
Tilmelding af nævnsmedlemmer til GB- og VA-udvalg: Ændringer i fht. den sidst optrykte udvalgsliste:
Boligforbedringsudvalget: Jytte Overgaard går ind. Boligforbedringsudvalget: Inger Seerup (beboer, ikke i
nævnet) går ind. Lysudvalget: Lisbeth Rosenberg er trådt ud og Jytte Jørgensen gået ind. GBs grønne udvalg:
Biba Schwoon er kontaktperson til nævnet. Husreglements- og synsudvalget: Jytte Overgård går ind.
Husdyrudvalget: Margit Iversen vil (måske) være med til at starte udvalget op. Økonomiudvalget: Tore
Ryberg går ind. Nyt beboerhusudvalg (midlertidigt udvalg): Fra nævnet: Birthe Y. Nielsen, Jon Sandreid og
Biba Schwoon. Fra Beboerhusets FU: Dianna. Fra beboermødet: Benny Klausen. Endvidere GBs
arkitektgruppe. VA-udvalg (kun ændringer): IT-udvalget: Knud Hansen og Mumme går ind i udvalget.

Det ordinære nævnsmøde:

Formalia:
1) Til stede: Se o.f.
2) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) VA introkursus for nye nævnsmedlemmer 15.-16/6.
b) VA revisor og kassererkursus 6/6: Mumme er interesseret. Tilmelder selv.
c) Markvandring den 27. maj kl. 1730 og efter:fulgende NM 10, mandag den 27. maj kl. 17.30, med temaemne
om langtidsplanen: Afbud fra Mumme, Jytte Overgaard og Margit. Berit, Kim og Hasse (fra 'driften')
deltager. Torben Jørgensen fra VA og GBs nye afdelingsleder Kaj Agnershøj deltager også.
d) VAs generalforsamling, onsdag den 15. maj.
3) Referat fra NM 8, 22/4: Det skal tydeliggøres, at nævnet ønsker, at VAs administration hurtigt :får lavet en
aftale med beboerne i den bolig, hvor entreprenøren uden forudgående orientering har lånt strøm til
skurbyens elforbrug.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Nyt fra udvalg: - Indeklimaundersøgelsen: Jens og Niels er ved at have data-sammenfatningen klar.
- Boligforbedring: Udvalget afventer en melding fra Berit om køkkenvaske og -bordplader, og udvalget skal
vurdere køkkenbordpladernes kvalitet. - Lysudvalg: Har lavet en indstilling til nævnet vedr. udendørs
væglamper (se pkt. 8 nf.) - Husreglement: Udvalget holder møde den 28/5 kl. 1930 •
• Handicap-flise-projektet i Sønder 5: Pga. sagens hastekarakter foregik Biba Schwoons indstilling til
nævnet og nævnets behandling af indstillingen pr. e-mail i dagene 29. og 30/4. Bibas indstilling blev
godkendt uden indvendinger.
5) Godkendelse af dagsordenen:
Indstilling fra lysudvalget tilføjet som nyt pkt. 8. Opfølgning på 'strømsagen' tilføjet som nyt pkt. 10.

Referat fra nævnsmøde 9, mandag den 13. maj 2002
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Sager til behandling/beslutning:
6) Efterbehandling af regnskabsbeboermødet 24. april:
Regnskabet og beretningerne fra beboerhusets FU og nævnet blev godkendt. Valgene indebar bl.a. at en hel
del nye går ind i nævnsarbejdet. Under regnskabet blev håndteringen af skimmelsvampesagen i Over 9 og 10
kritiseret. Jytte Overgaard gav udtryk for utilfredshed blandt de berørte beboere bl.a. pga. manglende
information og tilvejebringelse af erstatningsboliger.
Biba kontakter Torben Jørgensen fra VA for at sikre, at sagen bliver håndteret ordentligt.

7) Forberedelse af markvandring den 27. maj:
Start kl. 1730 foran nævnslokalet. Biba laver en rute et oplæg på grundlag af erfaringerne fra sidste år og efter
en snak med Berit. Til spisepausen mellem markvandring og nævnsmødet sørger Jytte og Sten for bestilling
afmad.
8) Indstilling fra Lysudvalget til nævnet vedr. valg af uden-dørs-lamper ved A2 udgange:
Biba Schwoon erklærede sig inhabil og deltog ikke i mødet under behandlingen af indstillingen.
Nævnet støttede udvalgets indstilling om, at lampe "Buen" kan anbefales til montering på GB. Dog inden for
de rammer som er besluttet på beboermødet med lysudvalgets prioriteringsplan og med budgettet.

9) Revurdering aflangtidsplanen- tilrettelæggelse af forløbet: Næste nævnsmøde, nr. 10 den 27/5, skal
have gennemgang langtidsplanen som temaemne, hvilket ligger godt i forlængelse af markvandringen
samme eftermiddag og kvartersmøderne i marts. Samlet udgør dagen en forberedelse til det efterfølgende
debat-beboermøde om langtidsplanen, som skal indkaldes til onsdag den 19. juni kl. 2000 • Jens gav en
introduktion og 'forståelsesvejledning' til langtidsplanen., som bliver nærmere gennemgået til nævnsmødet
den 27. maj.
10) Opfølgning på 'strømsagen' ijvf. beboerhenvendelse behandlet på sidste nævnsmøde):
Sten har på grundlag af oplysninger fra Berit fremstillet et lille notat om den nuværende praksis, når der
lånes strøm fra private husstande til mindre og større driftsformål og til bygningsarbejder.
Nævnets indstilling er, at selv om problemet i den konkrete sag er foranlediget af COWis manglende
information i forbindelse med renoveringen af institutionerne, bør procedurerne strammes op, så det sikres,
at beboerne bliver ordentligt informeret, inden deres el-måler begynder at løbe hurtigere. Biba tager
problemet op med Torben Jørgensen.

Sager til orientering:
11) Igangværende driftssager:
a) Orientering fra møde i VA med Carl Bro om netværksprojekt v. Knud og Mumme:
På mødet blev årsagerne til projektets forsinkelse og andre problemer gennemgået, bl.a. valget af
leverandører til signalforsyning indeholder bindinger mht. valg af teknisk udstyr og at dette ikke tidligere har
været inde i projektforberedeisen. Måske kan en ny licitation udgås, således at man kan nøjes med en
forhandling med de firmaer, som har afgivet bud ved den afholdte licitation. Konsulenterne forventer ikke, at
projektet bliver dyrere pga. forsinkelsen. Hvis den økonomiske ramme kan holde bliver det ikke nødvendigt
med en ny beslutningsprocedure på beboermødet og ved urafstemning. I øvrigt er Flemming Stenå blevet
ansat i VA-huset, og står for GBs netværksprojekt.
Knud og Mumme har foretaget en sammenfatning af ønskesedlerne til TV-programmer (udelt til
nævnsmødet): Der er et godt sammenfald i ønskerne forstået på den måde, at der ud over den obligatoriske
grundpakke, kan laves 3 programpakker, som adskiller sig ved, hvor mange programmer den enkelte pakke
indeholder. 'Pakke l'er indeholdt i 'pakke 2'. 'Pakke l' og 'pakke 2' er indeholdt i 'pakke tre'.
b) Nyt fra VA/Torben Jørgensen om igangværende sager
Der foreligger ingen meldinger fra Torben Jørgensen om nyt i de verserende driftssager.
Andet nyt om driftssager:
• Nedfaldsradiatorer: Der meldes om, at radiatorer som er faldet ned, ikke bliver sat op igen af radiatorfirmaet.
Noget sådant er ikke acceptabelt. Biba går videre til Torben Jørgensen med problemet.
• Institutionerne: Biba orienterede om problemerne med placeringen af institutionernes basketballbane og
rulleskøjterampe m.m. Biba forhandler videre.

13. juni 2002. Med venlig hilsen:
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Referat fra nævnsmøde nr. 10, mandag den 27. maj 2002:
Markvandring på GB (blevforetaget kl.11° 0-19° 0)
Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Annette Schrøder,
Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Berit Djarling, Hans 'Hasse'
!saksen, Kim Vanner (Fra GBs drift). Torben Jørgensen (driftschef, VA)
Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Ole Skov Larsen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jytte Overgaard.

Nævnsmødet kl 19.30
1) Til stede: De ovennævnte bortset fra Berit, Hasse og Kim.
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde, onsdag den 12. juni: Emner: Nævnet i sommerperioden, mødeplan for det
kommende halvår. Mødeforbereder: Jytte Jørgensen.
b) Sommertræf med GBs personale: Nævnet inviterer GBs ansatte til sommer-træf, mandag den 17. juni kl.
16. 00 med spisning kl. ca. 1800 • Sten kontakter Henrik mht. reservering af Pubben.
c) Debatbeboermøde om langtidsplan onsdag den 19. juni (samt orientering om cykelværksted): se nf.
d) VA-foreningsmøde, torsdag den 13/6 i Askerød: Sten tilmelder Jens og Biba
e) BL budgetkursus 24-25/8 i Helsinge.
3) Referat fra Nævnsmøde nr. 9, mandag den 13/5: Endnu ikke færdigt.
4) Presserende sager:
a) Nyudlejning af cykelværksteds-lokalerne.
Der har meldt sig to personer, som er interesseret i at videreføre stedet som cykelforretning og -værksted. Der
orienteres om de to's planer på det kommende beboermøde. Biba svarer den person, som har forhørt sig om
muligheden for at anvende lokalerne til en antikvarboghandel.
b) Brev fra VA til nævnet om handicap-rampe i Sønder 5:
Biba har svaret på brevet (bl.a. at VA skal stå for den overordnede typegodkendelse).
c) Div. beboerhenvendelser:
Der er kommet en række beboerhenvendelser, bl.a. vedrørende nabohegn og -hunde og nedtagning af gynger.
Biba undersøger sagerne og kontakter beboerne.

Kl. 20°0 (ca.) TEMA-emne:
Drøftelse af langtidsplanen (og kommende beboermøde):
Langtidsplanen blev gennemgået ud fra et diskussionsoplæg fra Biba, bl.a.: Drøftelse aflette facader
(facademaling og espalier), rå betonfacader og badeværelser (herunder byggetekniske kvalitetskrav,
råderetsregler, samt beboervejledninger og byggetekniske forskrifter for private badeværelsesrenoveringer).
Beboermødet den 19. juni skal primært være et debatbeboermøde om de større projektet med betydning for
langtidsplanen (helst ikke for mange småting). Endvidere skal der gives en orientering om mulighederne for at
videreføre cykel-lokalerne som cykelforretning og -værksted og en orientering fra VA om de netop udsendte
vanneregmnger.
Materiale til beboermødet: Nævnssekretærens referat/opsamling fra kvartersmøderne er ikke velegnet som
oplæg til beboermødet, fordi der ikke er skelnet mellem 'almindelige' beboersynspunkter og mere 'officielle'
nævnssynspunkter, som blev fremført på kvartersmøderne, hvilket kan give anledning til misforståelser hos
læserne af, hvad der er hvad. Biba laver i stedet et indlæg til GB Postens juni-nummer, hvori det fremgår, hvad
der er nævnets synspunkter og hvad der er beboersynspunkter.
Forberedelse af beboermødet: Der nedsættes en gruppe bestående af Biba, Mumme og Jens, som samme med
nævnssekretæren forbereder udsendelse af indkaldelse, dagsorden og materiale til beboermødet.

13. juni 2~0
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Referat fra NM 11, onsdag den 12. juni 2002
Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen (mødeforbereder), Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte
Overgaard, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj
(afdelingsleder).

2) Kommende møder (NB. kun huskeliste):
a) Ekstra nævnsmøde (om indeklimaundersøgelsen): Mandag den 24. juni
Første nævnsmøde efter sommer ferien: Onsdag den 7. august.
Andet nævnsmøde efter sommerferien: Mandag den 19. august.
Nævnet i sommerferien, se pkt.11 nf.
b) Sommer-træf med GBs ansatte: Mandag den 17. juni.

(NB! Sommertræffet er efterfølgende udskudt til slutningen af august /ref.)
c) Invitation til deltagelse i kommunens arrangement om årets grønne regnskab.
d) Debat-beboermøde 19/6 kl. 20°0 : Jytte Jørgensen melder afbud.
e) Møde er (foreløbigt) aftalt til 19/6, 15 00 med Marianne Christensen og Hans Overgård, TF om institutionen
og torvet: Biba og Kaj deltager.
3) Referat fra NM 9, 13/5 og NM 10, 27/5: Referaterne godkendt uden bemærkninger.
4) Siden sidst: KORT til orientering om igangværende sager:
• Nyt fra udvalg?: - fudeklimaundersøgelsen: Tabel-sammenfatning er mailet rundt, men det har været lidt
svært at fa den ud på papir, så Sten laver en papir-kopi i postkasserne til alle. Boligforbedring: Energirigtige
og passende (55 cm. bredde) køle/fryseskabe er fundet. Lysudvalg: Referat fra møde 10/6 kommer i
postkasserne. -Husreglement: Revision afhusreglement og positivliste pga. de nye råderetsregler skal til at
forberedes. - Netudvalg: Carl Bro har holdt møder med de involverede firmaer, og det ser ud til, at arbejdet
kan fortsættes om ca. 3 uger. Netudvalget holder møde i morgen med V A og rådgivere.
• Brev fra Biba/nævnet til antikvarboghandler vedr. lokaler og til beboer i Vester vedr. hegn til nabo
• Fremgangsmåden ved klager over fester i beboerhuset. Generel drøftelse af anonymitet i klagesager.
• Nævnslokalet: Der skal laves Sol-afskærmning af ateliervinduer i nævnslokalerne (og på
ejendomskontoret). Anskaffelse af havebord til plænen foran nævnslokalet? •Stenorienterede om planerne
om afspadsering og ferie i sommerperioden.

5) Godkendelse af dagsordenen: Beboerklage i forbindelse med indflytning og udskiftning af låger i
krybekældrene tilføjet under pkt. 12, driftssager.

Sager til behandling/beslutning:
6) Sidste nyt om debatbeboermødet den 19. juni fra forberedelsesgruppen.
a) Lars Steinov har indvilget i at stille op som dirigent. Fra VA deltager Ole Clausen, Jan Weichardt og Torben
Jørgensen. Jens har modtaget talmateriale fra varmeregnskabet, som han fremlægger på mødet.
b) Yderligere om cykelforretningen: I forbindelse med genudlejningen af cykelværkstedet bør det sikres, at
naboerne ikke far gener af henvendelser og trafik fra kunder ved bagdøren.

7) Beboerhusprojektet og torvet:
a) Kontakt til arkitekten: Biba sørger for at etablere kontakten til Dorte Mandrup (arkitekten)
b) Henvendelse til Jesper Rasmussen (VAs byggechet): Den midlertidige arbejdsgruppen har sammenskrevet
materialet vedr. beboerhusprojektet fra beboermødet og arbejdsgruppen. Biba sender dette til Jesper
Rasmussen/VA og endvidere til orientering til den 'oprindelige' arbejdsgmppes medlemmer.
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c) Nævnsrepræsentanter til etablering af byggeudvalg: Til det kommende byggeprojekt skal der etableres et
egentligt byggeudvalg. Fra nævnet ønsker Biba, Jon og Birthe at indgå i udvalget . Biba oplyste, at fuger
Seerup og Niels Enevold ønsker at deltage i udvalget. Jytte Jørgensen gjorde opmærksom på, at to af de
beboermødevalgte medlemmerne i den 'oprindelige' arbejdsgruppe vist ikke er klar over, at de ikke har
indgået i den 'midlertidige' arbejdsgruppe. De to skal orienteres.
d) Naboskabet med institutionerne: Foranlediget af Biba breve til TF af den 3/6 vedr. Bakkens Hjertes planer
om basketball- og rulleskøjte-baner på torvet og kommunens generelle ombygningsplaner blev naboskabet
med institutionerne drøftet og afklaret: Konklusionen var, at kommunen i forbindelse med institutionssalget
indgik en aftale med Galgebakkens beboere om, at der skulle orienteres om planerne for
institutionsombygningerne, på en sådan måde at det blev muligt at koordinere disse planer med de
sideløbende planer for en udbygning af beboerhuset. fudtil nu har det været meget vanskeligt, at :få
kommunen til at leve op til denne aftale.
8) Nye fremgangsmåder for udbetaling af beboeraktivitets- og strædepenge
a) Mummes har f'aet afklaret de nye procedurer med VA og med udlåneren Gvf. indlæg i juni-GB Posten).

b) Ansøgning fra Skrænt 2 om strædebord og grill: Strædet er (hovedsagligt) et D-husstræde. I følge den
gældende fordelingsnøgle for strædepenge er der ikke afsat strædepenge til D-huse. Muligvis skyldes dette, at
D-husene tidligere havde en særlig ordning for huslejebetaling. Imidlertid betaler D-husene i dag husleje efter
samme ordning som de øvrige boliger, hvorfor der ikke længere er nogen grund til undtagelsen. Til efterårets
budgetbeboermøde skal der fremlægges en ny fordelingsnøgle for år 2003, som medtager D-husene. fudtil da
vil kassereren og nævnet tage særskilt stilling til strædepengeansøgninger fra D-husene.
Ansøgningen fra Skrænt 2 på 2.500 kr. til havebord og -grill blev herefter bevilget.
9) Påbud fra Arbejdstilsynet om at affaldsindsamlingen skal bringes i orden
Finnaet Marius Petersen, som indsamler skraldesækkene på Galgebakken for kommunen, har :fået påbud fra
Arbejdstilsynet om, at forholdene for indsamlingen på Galgebakken skal bringes i orden inden den 1. juli i
år. Arbejdstilsynets indgriben var foranlediget af problemerne i vinters med indsamling af skraldesække. GB
er først for nyligt blevet gjort bekendt med påbudet. Miljømedarbejderen, afdelingslederen og Biba har netop
holdt møde med miljøforvaltningen om sagen. Her var der enighed om, at forholdene skal bringes i orden, og
at der til budgetbeboermødet i september må fremlægges et eller flere løsningsforslag. Kommunen forventer
at en henvendelse til Arbejdstilsynet om dette nødvendige tidsperspektiv vil :få Arbejdstilsynet til at udsætte
fristen til et realistisk tidspunkt.
10) Til budget 2002:
Vaskeriprojektet 2003 skal indarbejdes i budgetforslaget. Jens minder beboerudvalgene om at :få fonnuleret
ønsker til budgettet for beboeraktivitetskontoen.
11) Nævnet i sommeren og halvårsplan
a) Der afholdes et ekstra nævnsmøde den 24/6 bl.a. med indeklimaundersøgelsen som emne.
b) Sommerpasning af nævnsforretningen: Biba er hjemme det meste af ferien og kan påtager sig jævnligt at
kigge forbi nævnskontoret og tjekke post. Sten fremstiller en ferieliste for nævnsmedlemmernes ferieplaner.

c) Mødeplan for 2. halvår 2002: Sten laver et udkast til næste møde.
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Sager til orientering:
12) Orientering fra afdelingslederen og om driftssager:
a) Jytte Overgaard gjorde opmærksom pfl, at de lukkede låger til krybekældrene hindrer ventilationen, hvilket
kan være katastrofalt for indeklimaet i boligerne ved fugt- og mugproblemer Gvf skimmelsvampeangrebene
i Over 9 og I 0). Afdelingslederen undersøger det nærmere, herunder erfaringerne fra de steder på GB, hvor
der er monteret låger med metalriste og får indarbejdet det nødvendige beløb i budget-forslag 2003.

b) Beboerklage til nævnet: En beboer i Sten har klaget til nævnet over store mængder efterladt affald i
skralderummet og i haven ved indflytning (fotos vedlagt), og over at han ved henvendelse til
ejendomskontoret fik at vide, at han selv måtte sørge for oprydningen.
Bedømt ud fra brevet og de vedlagte fotos virker forholdene for indflytteren klart uacceptable. En del af
problemerne kan dog muligvis skyldes affald i skuret fra en evt. lejer i supplementsrummene. Nævnet har
tidligere anmodet om, at der generelt bør strammes op på proceduren ved synets af 'det udvendige' ved
fraflytninger så sådanne forhold ikke forekommer. Klagen (og fotos) blev overdraget til afdelingslederen.

c) Orientering fra afdelingslederen:
•Ejendomskontoretindkøber nye Pc-skærme og møbler.
• Gede-huset på grønningen er blevet fjernet sammen med hegnet, da det viste sig, at også huset var i meget
dårlig forfatning.
I øvrigt ikke meget nyt om de 'faste sager' (utætte ateliervinduer, nedfaldsradiatorer, forkerte pumper,
Skimmel-svampesagen i Over)

13) Galgebakkeposten nr. 271 (deadline 29. juni):
Jens sørger for, at tallene fra varmeregnskabet til beboermødet også bliver i GB Posten. Biba foreslog et
møde mellem nævnet og GB Posten i august.

8. august 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra NM 12, mandag den 24. juni 2002
A. Formalia:
1) Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Mumme
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Møde om renovationsordning, mandag den 5. august:
Deltagelse: Nævnet, Kaj, Berit, Yvonne og interesserede fra agendagruppen og genbrugsgården.
b) Første nævnsmøde efter sommerferien (NM 13), onsdag den 7. august
Mødeforbereder: Jytte Jørgensen
c) Nævnsmøde nr.14, mandag den 19. august: Emner: budget m.m., cykelforretning. Mødeforbereder?? ...
d) Sommertræf med GBs ansatte (ny mødedato): mandag den 26. eller onsdag den 28.8 forelægges de
ansatte. Nævnet foretrækker onsdag den 28.8., som imidlertid er lang arbejdsdag og derfor måske et dårligt
forslag. BS kontakter Jette Sonne om maden.
(OBS Senere datoændringer af andre møder gør det nødvendigt at finde ny dato!)
e) VA revisor- og budgetkursus, den 18.9. kl. 17-21 (OBS: NY dato): se postbunken den 21.6. Momme
vil gerne ha' papirerne.
f) Andre kommende møder: datoer endnu ikke klar
3) Referat fra Nævnsmøde nr. 11, onsdag den 12.6. : referatet godkendt uden bemærkninger.
4) Siden sidst KORT!! til orientering om igangværende sager (ellers på som pkt. til dagsordenen):
Nævnslokalet: Kaj indhenter endnu et tilbud på sol-afskænnning og nye persienner, da det første forekom
dyrt. IT-projektet: Bestyrelsen har besluttet at dække merudgifteme til IT-projektet i Askerød og på Galgebakken - tilsammen ca. 120.000 kr, som dækkes af tilskud fra dispositionsfonden. Begrundelsen er, at de to
afdelinger Qg_ VA var i god tro, da man indgik aftale med rådgiveren. Det nødvendige skift til anden rådgiver
efter udarbejdelse af udbudsmateriale vil koste et ekstra beløb, som bestyrelse og daglig ledelse i administrationen ikke finder det rimeligt, at de to afdelinger selv skal dække. Vaskeri: problemer med åbentstående
døre. Jytte J. skriver til Galgebakkeposten.
5) Godkendelse af dagsordenen: godkendt.

B. Sager til bel,andling og beslutning:
6) Forberedelse af budget 2003:
a) Gennemgang af budgetkontrol pr. 31/3 02:
Legepladser v/Biba: Der er brugt penge til legepladser = nedbrydning af betonmure + asfalt- og brostensarbejde på budgettet i 2001, dvs. ca. 385.000 af 500.000 kr. De resterende ca. 115.000 kr. skulle ha' været til
forberedende jordarbejder, men p.g.a. Ole Binderups ophør kunne arbejdet med forhandling om licitationsresultat ikke gennemføres. Licitationen blev annulleret og skal gennemføres i 2002, hvor der er afsat 500.000
kr. på budgettet til de 3 legepladser i Neder, Over og Øster. Kaj Agnershøj bearbejder tallene sammen med
Ole Clausen.
Nævnets rådighedsbeløb: Mumme, Niels og Ole Clausen arbejder på at få overgivet tallene til Mumme som
ny kasserer.
Gennemgang af diverse andre punkter, men intet alarmerende.
Budgetbeboermødet fastlægges til tirsdag den 17. september 2002, kl. 19.30.
b) Forslag fra VA til nyt varmebudget (indeholdt i det tilsendte budgetkontrol-materiale s. 44)
Der er udarbejdet et nyt varmebudget for Galgebakken. På baggrund af dette og den enkelte husstands forbrug i år 2001 vil der blive opkrævet nye, individuelle conto-beløb. Beslutningen om, at Galgebakkens
varmeforbrug målt i de enkelte varmecentraler lægges sammen før udregning af de individuelle forbrug står
ved magt. - Der har været rejst spørgsmål om Galgebakken ligger ekstraordinært højt i Albertslund. Galgebakken ligger i den høje ende m.h.t. varmeforbrug, men ikke ekstraordinært højt.

a
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c) Forslag til budget 2003:
Beløb til cykelforretningen: der er tidligere truffet beslutning om, at Galgebakken må lægge ud til forbedringer for op til 85.000 kr. (GB-posten nr. 247. Biba skriver til GB-posten nr. 271.
Maling af D-hus-skurene i samme grønne farve som D-husene. Forslag fra Biba med den begrundelse, at
det vil fa D-hus-rækkerne til at fremstå mere "hele" og harmoniske. (Skurene ved "hovedhusene" skal imodsætning hertil fremtræde i kontrast til den brune beton og eternitfarverne.) Diskussion om beboerne ville
kunne forstå, at det nu pludselig blev tilladt at male skure med dækkende maling. Begrundelsen er, at Dhusene, som tidligere fremstod med samme overflade som skurene, men i lidt forskellig farve, nu er blevet
malet og far skurene til at se lousy ud. Problemet med at finde den rigtige malingstype til skurene ved "hovedhusene" består. Driften vil be' om tilbud fra maleren til bedømmelse til budget.
d) Indeklimaundersøgelsen:
Efter en grundig diskussion om, hvad der kan læses af de svar, undersøgelsen har givet, blev det besluttet at
nedsætte et hurtigtarbejdende udvalg til nærmere bearbejdelse af materialet som forberedelse af det grundlag, som et konsulentfirma skal arbejde med.
Udvalget består af: Jens, Jon, Tore og Biba - som straks efter sommerferien vil påbegynde arbejdet.

C Sager til orientering:
8) Orientering om driftssager:
a) Rapport fra møde om institutionerne og torvet med Teknisk Forvaltning og repræsentanter for
klubben Bakkens Hjerte, hvor Kaj og Biba deltog fra Galgebakken:
Klubben revurderer placering af basket-hall-banen og undlader rulleskøjte-banen. Man vil desuden se på, om
plataneme kan skånes. Der er nu arbejde i gang for at dæmpe lyden fra boldspil på den eksisterende boldbane, som Galgebakken længe har ønsket: sammenføjninger på net og bander skal bearbejdes. Nuværende træhegn mod nord vil blive erstattet af trådhegn.
Der vil blive fremsendt tegninger af to legetøjsopbevaringsskure, som ikke vil kunne placeres anderledes
uden at inddrage for meget af det i forvejen sparsomme legeareal, men som - trods ønskede besparelser gerne skulle være "til at holde ud at se på" for Galgebakkens beboere. TF lover, at der bliver tale om god
kvalitet.
b) Nyt om de "store" sager- brev fra Torben Jørgensen:
Biba skriver brev til TJ med nævnets reaktion og uddyber især spørgsmålet om ansvarsplacering. Medtager
også spørgsmålet om kuldebroer set i forhold til undersøgelsen af renovering af den brune beton.
c) Andet nyt fra driften
Skimmelsvampesagerne i Over: Over 9-8 og 10 har faet erstatningsboliger, hh. et B- og et A-hus.
Kaj vil undersøge nærmere, om alle låger skal skiftes til metal, eller om det tværtimod er bedst med de trælåger, som blev sat i i forbindelse med varmesagen. Der skal både tages hensyn til kulde-problem (ventilation
laver undertryk) og udluftning. Skal der checkes/ryddes op i alle krybekældre, skal der afsættes beløb på
budgettet.
Tidligere indflytningsklage er løst i go' forståelse.
Generelt om fraflytningssyn afudeområder (f.eks. privatmaledehuse, espalier, skure, hegn, hæk, have).
Nævnet ønsker - som det tidligere er aftalt med Driften - større opmærksomhed omkring det udvendige. Det
skal fremstå i ordentlig stand til indflytter. Hvis udgiften ikke med rimelighed kan pålægges fraflytter, må
det vurderes i det enkelte tilfælde, om 'fælleskontoen' betaler.
9) Galgebakkeposten nr. 271, deadline 26/6: Mumme om netværk- om muligt. Biba om cykelforretning.
Jytte J. om vaskeri-døre. Biba drøfter med redaktionen forslaget om et "ta-ud"indlæg med ansatte, nævn og
ny afd.leder-præsentation sammen med udvalgslister.
Referent: Biba Schwoon ( nævnssekretæren havde påbegyndt sin ferie.)

8. august 2002. Med venlig hilsen:
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Referat fra Nævnsmøde nr. 13, onsdag den 7. august 2002
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jon Sandraid, Annette Schrøder,
Biba Schwoon, Kaj Agnershøj (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Knud Hansen, Margit
Iversen, Tore Ryberg, Jytte Overgaard.
2) møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde, nr.14, mandag den 19. august:
Særlige Emner: Nina fra GB Posten kommer og fotograferer til bladet.
b) Nævnsmøde nr.15, flyttes pga. beboermødet til TIRSD4G den 3. september.
c) Møde med arkitekt og nævn om nyt beboerhus 28/8 kl. 1930 i pubben.
d) Beboermøde om nyt beboerhus mandag den 2/9 ..
e) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte mandag den 23/9 kl. 16°0 og spisning kl 18° 0•.
t) VA-kassererkursus 18/9. Pris 100 kr.: Mumme deltager.
g) Budgetbeboermøde tirsdag den 17/9.
h) BL-kursus om ind- og flytning, 31/8-1/9.
i) VA-fælleskonference bliver afholdt i weekenden den 28/28.9.
3) Referat fra Nævnsmøde nr. 12, 24/6 (v. Biba): Godkendt
4) Siden sidst KORT!! til orientering om igangværende sager (ellers på som pkt. til dagsordenen):
-Forslag til GB Posten om møde med nævnet den 7/10.
5) Godkendelse af dagsordenen: Badeværelsesrenovering og nyt kø1/frys medtages under budgetpunktet.
Dagsordenen godkendt.

B. Sager ti,/ behandling og beslutning:
6) Tilrettel~ggelse af forløbet af beboermøder:
a) beboermøde om nyt beboerhus: Mødet indkaldes til mandag den 2. september kl 1930 •
Indkaldelsen skal uddeles senest den 19/8. Der husstandsomdeles ikke yderligere materiale til mødet, idet
projektforslaget har en form, som forudsætter en fremlæ~else, hvor arkitekten medvirker. Biba finder
kandidater til dirigenthvervet. De økonomiske rammer for projektet skat afklares med Jan Weichardt, så de
kan fremlægges på mødet.
b) Beboermøde om netværk: Der indkaldes til beboermøde onsdag den 4.september kl 20°0 (pga spisehus)
Indkaldelse til mødet sker også den 19/8. Yderlige møde-materiale om netværksprojektet fremlægges på
næste nævnsmøde. Materialet skal husstandsomdeles senest onsdag den 28. august. Mumme finder
kandidater til dirigenthvervet.
c) Budg~tbeboermøde: Tirsdag den 17. september fastholdes som dato for mødet. hidkaldelsen
husstandsomdeles den 19/8 sammen med de to andre beboermødeindkaldelser. Fredag den 9/8 modtager
økonomiudvalgets medlemmer budgetudkastet fra V A. Udvalget holder møder den 13/8 og 21/8. Nævnet
behandler budgetudkastet på NM 14 den 19/8. Biba finder kandidater til dirigenthvervet.

7) Planlægning af nævnsmøde-datoer for det kommende halvår.
Forslag til halvårsmødeplan blev gennemgået. NM 18 blev flyttet fra mandag den 21/10 til onsdag den
23/10 (pga. sammenfald med VA-bestyrelsesmøde). Sommer-kom-sammen med GBs ansatte bliver mandag
den 23. september kl. 16

°

0

•

Sten kopierer den vedtagne mødeplan.

8) Forslag til punkter til budget 2003 (&tikord): En række punkter blev drøftet. Følgende blev afklaret:
- Emhætter i køkkener, inkl. køkkennicher i supplementsboliger, og mekanisk udsugning i badeværelser
bør prioriteres pga. fugt og indeklimaproblemer. Budgettet bør indeholde midler til at foretage en
udredning af problemstillingerne og til forsøgsvis montering af mekanisk udsugning i et antal boliger. Kaj
laver et beløbsforslag.
- Maling af boligernes eternitfacader af professionelle: Ideen er for dyr at realisere.
- Maling af D-husskure: Ideen er for dyr at realisere.
- Beplantning i haverne: Det blev diskuteret om beskæring af planter aht. bygningernes facader og i
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særdeleshed tagkonstruktionen (betingelse for garanti modtagskader!) er en forpligtigelse, som påhviler
beboerne eller afdelingen. Hvis det første er tilfældet skal beboerne have klar besked via en
husstandsomdelt seddel i løbet af efteråret, og der skal følges op med yderligere sedler de steder, hvor
beplantningen ikke bliver beskåret. Hvis det sidste er tilfældet, skal der afsættes et beløb (Kr. ???) på
budgettet hertil. Kaj undersøger reglerne og udgifterne til nødvendig beskæring, hvis denne skal foretages
af afdelingen over budgettet.
- P-skilte til trailerparkering: Det blev drøftet om udgiften var af en sådan størrelse, at den skulle
indarbejdes særskilt i budgettet.
- Henvendelse fra Beboerhusets FU om beboerhus-stillingen: Nævnet indstilling er, at det er VAs
administration (og ikke et budgetbeboermøde), som laver aftalerne vedr. de ansattes overenskomstmæssige
ansættelsesforhold. Jens kontakter Beboerhusets FU.
- Fremstilling af GB-kort (til invitationer, takkekort o.lign.): Ideen blev ikke nærmere drøftet.

9) Netværksprojektet
Der er indkommet tilbud på projektet fra to firmaer. Tilbudene ligger tæt på hinanden, og forekommer
rimelige. Projektet bliver lidt dyrere i fht. det projekt, som blev godkendt sidste år, knapt 20 kr. pr. md. for de
beboere, som tilslutter sig telefon- og internetforbindelsen. Da merpeløbet i det nye projekt bliver beskedent,
er nævnets oplæg til beboermødet, at vi ikke behøver at foretage en ny urafstemning for en endelig
projektgodkendelse.
Det fremgår dog ikke klart af tilbudene, om firmaerne i projekttilbudene har 'sparet' teknikbygningen væk,
og hvordan teknikfunktionerne i så fald er placeret. I givet fald drejer det sig om en besparelse på 20-23 kr.
pr. md. Dette skal afklares, og det skal stå helt klart, at en alternativ placering af teknikken (f.eks. i
krybekældrene) er fuldt ud betryggende mht. adgangsforhold ved service, risiko for indbrud, fugtskader m.m.
- med forpligtigende garanti fra de involverede firmaer og rådgivere. Endvidere mangler der en prissætning
af Tv-prograrrµneme. Mumme henvender sig til VA for at få besvaret af spørgsmålene inden næste
nævnsmøde.

10) Beboersager
a) Nævnet har modtaget en klage vedr. højden af en pergola opført i naboens baghave. Det blev diskuteret,
hvorvidt nævnet kunne og skulle forholde sig til sådanne nabostridigheder. Biba skriver et brev til klageren.

b) Meddelelse fra VA om retablering af en skillevæg hos indflytter på afdelingens regning
Udsat til næste nævnsmøde.

11) Igangsættelse af fondsansøgning til GBs torv og øvrige pladser:
Biba orienterede om opgaven, som i første omgang indebærer en indledende henvendelse til relevante fonde.
Nævnet gav grønt lys til at gå i gang med dette, så snart der er tid til det.

C Sager til orientering:
12) Status for 'de 4 store' driftssager (De utætte ateliervinduer, 5-årsgennemgang af tagrenoveringsprojektet, Udbedring af 'nedfalds'-radiatorer og udskiftning af pumper i varmeanlægget).
Nævnet har ikke modtaget meddelelser om noget nyt i sagerne fra VAs administration.

13) Orientering fra og spørgsmål til driften i øvrigt:
- Bålpladsen på grønningen: Gennem sommeren har der været vedvarende problemer for beboerne i
nabostrædet, med røg, larm, tyveri og afbrænding af hegn og havemøbler m.m. Politiet har efter sigende
nægtet at reagere på henvendelser og skulle endvidere have meddelt, at det er V As/afdelingen, som må
gribe ind. Dette forekommer ikke acceptabelt, og Biba tager sammen med afdelingslederen og VA initiativ
til en forespørgsel hos politiet om dets forpligtigelser i sådanne situationer.
- Øvrige orienterings-punkter (kommentarer blev ikke nået pga. tidspres): - Omfanget af og arten af
rådgiverundersøgelse af betonfacader. - Maling af de hvide træer. - Status for handicapprojektet i Sønder.
- Information i forbindelse med skimmelsvampesagen.

10. september 2002. Med venlig hilsen:
ten ansen nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr. 14, mandag den 19. august 2002

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

Jytte Overgaard, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Sten Hansen (sekr. og ref),
Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde, nr.15, TIRSDAG den 3. september. Særlige emner: Budget 2003 sidste behandling.

Mødeforbereder: Jens
b) VA-foreningsmøde tirsdag den 27/8: Jens og Biba deltager. Sten tilmelder.
c) Møde nted arkitekt og nævn om nyt beboerhus i Pubben 28/8 kl. 1930
d) Beboermøde om nyt beboerhus 2/9
e) Beboermøde om netværk, onsdag den 4/9
f) Budgetbeboermøde tirsdag den 17/9
g) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte mandag den 23. september 16.00
3) Referat fra Nævnsmøde nr.13, onsdag den 7. august: Referatet først klar på mødedagen, godkendelse

udskudt til næste nævnsmøde.
4) Siden sidst KORT!! til orientering om igangværende sager:

• Jens har snakket med Preben om FUs indstilling til VA om udlånsstillingen • Problemer med hastighed,
driftsikkerhed og service på kontorets kopimaskine. Sten undersøger mulighederne at finde noget bedre.
• Biba mødes med Kaj og Berit om et svar på naboklagen i Mark. • To forslag fra beboer om sø på GB og
åbningstider i udlånet. Beboeren foreslås at henvende sig til hhv. Poul Evald/agendagruppen og
beboerhusets FU.
5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Beboermøde-planlægning (dirigenter, tidsfrister for materiale o.Iign.)
a) Beboermøde om nyt beboerhus mandag den 2/9: Nævnet far forevist projektforslaget ved et møde med
arkitekten i pubben onsdag den 28. august. Projektforslaget bliver herefter fremlagt af arkitekten

på beboermødet den 2. september. Dorte Brink stiller op som dirigent til beboermødet.
b) Beboermøde om netværk onsdag den 4/9 kl. 20° 0 : Mumme rundsender en revideret projektbeskrivelse

med mulighed for sidste kommentarer fra nævnsmedlemmerne fredag Gvf. pkt. 8 n.f.). Sten sørger for
kopiering af materialet, så det er klart til uddeling onsdag den 28. august. Mumme finder en kandidat til
dirigenthvervet.
c) Budgetbeboermøde den 17/9: Oversigt fra Sten over det 'traditionelle' materiale til budgetbeboermødet.
Materialet skal omdeles senest den I 0/9. Sten gør materialesamlingen klar til trykkeri tirsdag den 3/9. Kun
meget vigtige små-ændringer kan foretages efter nævnsmødet om aftenen den 3/9. Anita Sørensen stiller op
som dirigent, og Birthe som meddirigent.

7) Budget-forslag 2003 (Budgetforslaget var omdelt fredag på privatadresserne)
a) Generelt om budgettet: Efter behandlingen af I. udgave i økonomiudvalget opdagede VA desværre en
fejl på 800.000 kr. i den forkerte retning, så den aktuelle 2. udgave indeholder en huslejestigning på 4, 75%.
Planlagt vedligeholdelse i 2003 er øget fra 6,5 mil. kr. til 7, 9 mil. kr. Forøgelsen skyldes dels opjusteringer af
nogle af langtidsplanens allerede indeholdte arbejder og dels inddragelse af bygningsdele, som ikke tidligere
har været medtaget på langtidsplanen. Pga. Edb-problemer manglede langtidsplanen anmærkninger om,
hvilke arbejder/bygningsdele, som er nye i fht. den foregående langtidsplan. Endvidere mangler der en
oversigt over evt. tilbageværende manglende bygningsdele på det aktuelle forslag til langtidsplan.
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Nævnet bemærkede til budgetudkastet, at økonomiplanen udarbejdet af Jan Weichardt (jvf notat fra JW til
nævnet af 6/8 2001) endnu ikke er blevet indarbejdet i langtidsplanen. Økonomiplanen indebærer, at VA
afstår fra indbetalinger fra GB til dispositionsfonden og at GB forts~r med at betale til bortfaldne
låneudgifter. Begge beløb skal anvendes til en forøgelse af GBs henlagte midler. Denne økonomiplan skal
indarbejdes i den foreliggende langtidsplan, således at det opskrevne behov for langsigtet vedligeholdelse
ikke sætter sig igennem med de store huslejestigninger, som 2. budgetudgave indeholder.
Problemet med at afveje hensynet til vedligeholdelsen med hensynet til huslejeniveauet blev drøftet
sammen med muligheden for på lidt længere sigt, at arbejde med en differentieret huslejefastsættelse
afhængig af de enkelte beboernes ønsker til renoveringer af badeværelser og tilsvarende.
b) Spørgsmål til enkeltposter på budgettet:
- Kan der i år 2003 kalkuleres med vandbesparelser (50.000 kr.?) pga. det nye vaskeri, feks. 50.000 kr.?
-Agendagruppen indstiller, at den 30 timers miljømedarbejderstilling fortsættes med midler fra budgettet i år
2003. Nævnet støtter dette, dog bør der bør fokuseres på potentialerne for huslejebesparelser, selv om eksakte
besparelser ikke kan fremlægges på budgetbeboennødet.
- Bevillingen til velkomst-udvalg bibeholdes og anvendes til spisehus-gavekort til ny-indflyttede.
- Er udgifterne til nyt beboerhus-byggeri indeholdt i budgetudkastet ?
- Bevillingen til ungdomsråd bør indstilles, da der ikke er kommet noget i gang. Skulle der komme interesse
for sagen, kan udgifterne dækkes af den overordnede konto for beboeraktiviteter.
- Se i øvrigt økonomiudvalgets spørgsmål af 18/8 til Ole Clausen, VA.
8) Netværksprojefdet
a) Orientering om sagen: VA har sendt en ny ansøgning til kommunen om tilladelse til lånoptagelse
på 11,8 mil. kr. Der mangler stadig de endelige svar fra rådgiverne på de sidste tekniske spørgsmål.
b) Drøftelse vedr. teknikbygningen: Rådgiverne har den indstilling, at teknikbygningen, og dermed en
udgift på 675.000 kr., kan undværes. På mødet med VA og rådgiverne den 14. augustblev de hidtidige
argumenter imod placering af teknikken i eksisterende bygninger grundigt drøftet (jvf notat af 17/8 om
mødet fra Mumme til nævnsmødet). På baggrund af den argumentation som rådgiverne og VA fremførte på
mødet, besluttede nævnet at godtage et projektforslag med placering af teknikken dels i krybekældrene og
dels på materialegården (hovedstationen), idet den nye hovedstation ikke vil optage mere plads på
materialegården, end hvad det nuværende antenneanlæg optager.
c) B.eboermødemateriale: Mumme indføjer de sidste ændringer i udkastet og mailer det rundt for evt. sidste
kommentarer og færdiggør den endelige version i weekenden. Sten kopierer materialet mandag.

:Punkterne 9-14 blev udskudt til næste møde pga. tidsnød.

10. september 2002. Med venhg hilsen:
Sten Hansen nævnssekretær
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/.d.eferat fra nævnsmøde nr. 15, tirsdag den 3. september 2002
.· A. Formalia:
1) Til stede: Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref).
Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme'
Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Tore Ryberg.
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde, nr. 16, mandag den 16. september. Mødeforbereder: Jens
b) Beboermøde om netværk, onsdag den 4/9
c) Budgetbeboermøde tirsdag den 17/9
d) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte mandag den 23. september 16.00
e) VA fælleskonference i Helsingør den 28-29/9
3) Referat fra NM 13, den 7/8 og fra NM 14, den 19/8: Begge referater godkendt.
4) Siden sidst KORT!! til orientering om igangværende sager:
• Sten orienterede om den omtrentlige status mht. arbejdstimer: Det hektiske aktivitetsniveau efter
sommerferien resulterer i en hel del ekstra arbejdstimer. På den kommende timeseddel opgøres de timer, som
er brugt til særlige opgaver.

5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Efterbehandling af Beboermøde om nyt beboerhus den 2/9:
Arkitektens forslag blev positivt modtaget af beboermødet, og der var stemning for, at realisere hele
byggeriet, hvilket indebærer, at der skal optages et lån på 1 mil. kr. til finansieringen ud over de 2,3 mil. kr.
som frasalget til kommunen giver. På mødet var der endvidere stemning for, at anskaffe nye møbler og få
renoveret pladsen rundt om huset. Dette indebærer, at der skal optages et lån på mere end den ene million kr.
til selve bygningerne. Arkitekten vil hurtigst muligt udarbejde et budget for dette til :fremlæggelse på
budgetbeboermødet.
Jan Weichardt gjorde på beboermødet opmærksom på, at der på det kommende budgetbeboermøde ikke
kan kalkuleres med budgetmæssige konsekvenser af byggesagen, eftersom de faktiske låneudgifter pt. er
ukendte og først bliver en realitet, når byggesagen er afsluttet i efteråret 2003. Låneudgifterne i år 2003 vil
givet være af så begrænset størrelse, at de først f'ar huslejemæssige konsekvenser fra år 2004.
På nævnsmødet var der dog enighed om, at have emnet med som et punkt på dagsordenen til det
kommende beboermøde, så det sikres, at de økonomiske rammer for det videre projekt, hviler på en
beslutning fra beboermødet. Biba formulerer et forslag til beboermødet, som kopieres og indlægges i det
øvrige beboermøde, som husstandsomdeles.

7) Gennemgang af budget 2003 (3. udgave) og budgetbeboermødets dagsorden:

a) Gennemgang af budget 2003 og budgetbeboermødets dagsorden:
• Forslaget om netværksprojekt skal behandles på ekstraordinært beboermøde i morgen. Projektet vil tidligst
være klar i foråret og har ikke konsekvenser for den kommende behandling af budget 2003, men når projektet
er realiseret, skal der formentlig indkaldes til et ekstraordinært beboermøde om antennebudgettet.
• Forprojekt vedr. indeklima føjes ikke på budgettet, idet udgifterne til et forprojekt i 2003 kan indeholdes i
den efterfølgende finansiering af de samlede projektudgifter. • Badeværelsesrenovering er udskudt til år 2005
i budgetudkastet. Der bør dog allerede i år 2003 udføres et forprojekt, som samtidig kan danne grundlag for
en beskrivelse af, hvordan private badeværelsesrenoveringer foretages. • Indstilling om affaldsordning: Der
indføjes afstemningstemaer i oplægget, og fsv. det kan nås et skøn over udgifterne ved opbygning af ramper
med stigningen 1:7. • Indstilling vedr. miljømedarbejderstillingen godkendt.• Agendaplan og grønt
regnskab: Taget til efterretning.• Indkomne forslag: Nævnet foreslår anskaffelse af en bærbar Pc'er og en
projekterekanon til brug ved beboermøder og andre beboerarrangementer. • Oplæg til nævnet
budgetkommentarer godkendt efter de sidste justeringer. • Langtidsplanen: Nævnet bemærkede, at
henlæggelserne i 16-årsbugettet ikke er forøget på den måde, som er beskrevet i brev af 9/8.2001 fra Jan
Weichardt til nævnet (vedlagt som bilag til referatet).

b) Budgetforslaget for år 2003 blev herefter godkendt.
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8) Beboermøde om netværksprojektet 4/9
Mumme og Knud påtager sig dirigenthvervet, Jytte J. hjælper til, hvis det blir nødvendigt.

C. Sager til orientering:
9) Nyt om 'de 4 store' driftssager:
• De utætte ateliervinduer: Biba har på nævnets vegne sendt et brev til VA, hvori hun bl.a. understreger, at
VA skal sikre, at der inden tidsfristens snarlige udløb rejses krav mod rette vedkommende, så hverken VA
eller GB pådrager sig noget ansvar for de utætte ateliervinduer. Biba anmodede endvidere om en bedre og
hurtige information til nævnet om sagen .. Biba deltog i et møde med VA og rådgiverne den 28/8, og
fremførte her et ønske om, at V A beder advokaten om at vurdere om opsættelse af prøvevinduer kan
indebære at problem i fht. ansvarsplaceringen. Der er aftalt møde med advokat i begyndelsen af september.
• 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Per Zwinge har anbefalet firmaet Rambøll til at foretage
gennemgangen. • Udbedring af nedfalds-radiatorer. Biba har fået adresserne, hvor de nye radiator-ben
forsøgsvis er monteret. • Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Der er aftalt møde med rådgiveren og
Grundfos.
10) Orientering fra og spørgsmål til Driften:
• Skimmelsvampesagen i Over: Sagen og en klage fra en beboer til VA blev drøftet. • Anvisninger for
private badeværelsesrenoveringer: Det blev drøftet, hvor omfattende og detaljeret en anvisning skal være.
Boligforbedringsudvalget undersøger problemstillingen. • Træfældning: Beboerne i Over 7 ønsker et træ
fældet for at skaffe plads til et redskabsskur. Grønt udvalg har i forvejen besluttet, at træet skal fældes, men
ønsker en principiel stillingtagen i nævnet til, at fælde træer for at skaffe plads til redskabsskure o.lign.
24. september2002. MVH:

/&i?;;;;;:;t
Vedlagt:
Brev af 6/8 2001 fra Jan Weichardt til nævnet
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Referat fra nævnsmøde nr. 16, mandag den 16. september 2002

A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Jens Ellesøe Olsen, Tore Ryberg, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten Hansen
(sekr. og ref.). Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Atbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Claus 'Mumme'
Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Jon Sandreid.
2) Kommende møder:
a) Næste nævnsmøde (nr. 17, onsdag den 2. okt.):
Særlige emner: Gennemgang af aktivitetsliste for planlagt vedligehold i år 2003. Mødeforbereder: Jens

b) Budgetbeboermøde tirsdag den 17 sept.
c) Møde med Arbejdstilsynet om affaldsplan den 19/9. Fra GB deltager Biba, Yvonne og Kaj.
d) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte mandag den 23. september 16.00:
e) VA-fælleskonference 29-30/9: Jens, Annette, Biba og Jon deltager.
3) Referat fra Nævnsmøde nr.15, tirsdag den 3. september: Godkendt efter ændringer.
4) KORT til orientering:
Det ser ud til at vores nuværende trykkere lukker. Sten og Jytte J. undersøger alternativer.

5) Godkendelse af dagsordenen:
Henvendelse fra GBs grønne udvalg, orienteringsbrev vedr. basketball bane og gaver til andre nævn, tilføjet
under pkt. 9.

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Sidste forberedelse af Budgetbeboermøde den 17/9
a) Bemærkninger til det udsendte materiale
Materialet fra agendagruppen og miljømedarbejderen er godt og grundigt, men materialet til beboermødet er
blevet meget omfangsrigt. Måske bør det fremover udbringes i to omgange.

b) Økonomien for beboerhuset:
De estimerede udgifter til opførelse af et nyt beboerhus inkl. renovering af pladsen rundt om huset og
anskaffelse af nye møbler.

c) Gennemgang af dagsordenen og fordeling af oplæg til punkter
Ny affaldsordning: Jon. Agendaplanen: Lars. Miljømedarbejderstillingen: Biba. Nyt beboerhus: Biba.
Langtidsplanen for vedligeholdelse: Kaj. Budgettet: Jens. Projektorkanon: Jens. Endvidere deltager Torben
Jørgensen fra VA.

d) Regler og procedurer for urafstemning
Reglerne blev gennemgået for det tilfælde, at der skulle blive fremsat ønske om urafstemning.

7) Netværksprojektet.
På beboermødet den 4/9 blev projektet (inkl. Mumme og Knuds tillægsforslag vedr. finansiering som
forbedringshusleje) vedtaget med overvældende flertal. På beboermødet var der en smule usikkerhed om,
hvorvidt kablerne blev nedgravet i kabelbaner. Det er vigtigt, at kabelbanerne bliver nedgravet aht.
muligheden for senere reparationer og udvidelser, hvilket Mumme har meddelt V A.

8) Meddelelse fra VA om retablering af skillevæg hos indflytter på afdelingens regning.
VA mener, at hvis beboere ønsker at fjerne skillevægge, skal det først godkendes i kommunen. Nævnet
finder, at en procedure med kommunal godkendelse er overflødig og bør undgås. VA bør spørge kommunen,
om man her stiller krav om, at fjernelse af skillevægge skal godkendes i kommunen, og hvis det er tilfældet
med hvilken begrundelse.

9) Haver, udeområder m.m.
a) Forsømte haver (hække, slyngplanter, ukrudt og affald.
Problemerne med forsømte haver (rod, affald, vildtvoksende slyngplanter og træer m.m.) blev drøftet.
Emnet tages op på et kommende temanævnsmøde. Ejendomskontoret må dog snarest informere om, at
beboerne selv skal sørge at få fjernet slyngplanter, som vokser op på tagene.
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b) Fældning af træer: På baggrund af en ansøgning fra Over 7 og 8 v/Niels Keller til ejendomskontoret om
placering af et skur ved gavlen af Over 7, hvor der står et stort Robinia-træ, er Grønt udvalg blevet spurgt,
om træet kan/skal fældes. Grønt udvalg har taget stilling til, at træet ikke skal fældes nu, men først "på et
eller andet tidspunkt", og at spørgsmålet om skurplacering skal placeres hos nævnet. Efter diskussion blev
beslutningen, at nævnets medlemmer ser på træ og skurplacering til næste møde.
c) Basketball-bane: Klubben er efter aftale med kommunen og nævnet på Galgebakken gået i gang med
den basketball-bane, som placeres i pladsens hjørne ud mod Torvet. Marianne Clausen har bedt om en
skrivelse, der bekræfter, at Galgebakken er blevet hørt. Samtidig sendes et orienteringsbrev til de
omkringboende. Biba skriver dette.
d) Gaver: Det blev besluttet, at der ved receptioner til runde fødselsdage og jubilæer kan gives en gave til
nævnsmedlemmer i andre nævn, som Galgebakken har jævnlig kontakt med.

C Sager til orientering:
10) Evt. nyt om 'de 4 store' driftssager:
• De utætte ateliervinduer: VAs advokatfirma, Poul Schmith, har skrevet et brev til COWI vedr. de utætte
ateliervinduer, hvori COWI spørges, om de kan tiltræde, at der er et generelt problem, og om de kan pege på
fejl, som kan give anledning til krav mod entreprenøren. • 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Firmaet Rambøll
er blevet bedt om, at gennemføre 5-årsgennemgangen. Det sker snart og således, at der bliver tid til at formulere
evt. krav mod entreprenøren. • Udbedring af 'nedfalds-radiatorer': Boligforbedrings-udvalget kigger snarest på
prøveradiatorerne. • Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Der er aftalt møde med VA, rådgiver og
Grundfos i næste uge.
11) Orientering fra og spørgsmål til driften i øvrigt:
•Kommunenønsker, at COWI skal foretage en gennemgang af bygningernes tilstand i forbindelse med
kommunens behandling af Galgebakkens langtidsbudget. Da der er risiko for en tvist mellem Galgebakken og
COWI i forbindelse med ansvarsplaceringen for de utætte ateliervinduer, og da Galgebakken ikke har tillid til
firmaet, mener nævnt, at dette vil være et meget uheldigt valg af rådg•verfirma. Biba skriver et brev til
kommunen og gør opmærksom på dette.
• Varmecentralerne er blevet afrenset for graffiti, men den anvendte maling kan ikke tåle den konventionelle
metode. Der ligger imidlertid en beskrivelse af den særlige metode, som skal anvendes. • Der er kommet en
fornyet henvendelse fra en beboer til ejendomskontoret og nævnet vedr. en nabostrid. Biba og Kaj laver et svar.
• En beboer har pga. en vandskade som følge aftagsagen :faet repareret og delvist udskiftet gulvet i stuen.
Beboeren kræver nu en huslejereduktion for den periode, hvor reparationen foregik.
3. oktober 2002. MVH:
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Referat fra nævnsmøde nr. 17, onsdag den 2. oktober 2002
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte
0vergaard, Jon Sandreid, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnetshøj (afdelingsleder).
Afbud: Tore Ryberg, Annette Schrøder,
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde (nr.18, onsdag den 23. okt.):
Særlige emner: Temaemne om vedligeholdelse af private haver. Mødeforbereder: Biba. (Pga. ferie deltager
Sten ikke i mødet)
b) VA-foreningsmøde den 10/10 i Blokland: Temaet er beboerdemokrati. Biba og Jytte J. deltager. Sten
tilmelder hos VA
c) BL-budgetkursus den 2-3.11 på Quality Hotel, Brøndby park.
d) Møde med GB Posten mandag den 7/10.: Udskudt. GB Posten kommer med forslag til en dato, som
passer bedre.
3) Referat fra Nævnsmøde nr. 16, mandag den 16. september: Godkendt efter tilføjelse fra Biba.
4) Siden sidst. KORT til orientering (ellers på som pkt. til dagsordenen):
• Orientering fra fælleskonferencen i weekenden: Konferencen var meget præget af regeringens ide om salg af
almene boliger. Endvidere arbejdsgrupper med beboerdemokrati, drifts-forhold og råderet. • Sten holder ferie i
uge 42 og 43. Deltager ikke i NM18, den 23/10. • Boligforbedringsudvalget: Har kigget på de nye køkkenbordplader. Pladerne er tilsyneladende mindre modstandsdygtige over for pletter og slid, men pladerne er
samtidig fremstillet af mere miljøvenlige materialet. Udvalget har også kigget på et renoveret badeværelse.
Nedfaldsradiatorer: Udvalget er i tvivl om, hvorvidt monteringen i væggene med skruer er acceptabel, og derfor
tages varmesags-spørgsmålet op igen. • Jytte Jørgensen gjorde opmærksom på, at en ambulance har haft
problemer med at komme ind på Galgebakken. Kaj tjekker med Falck om procedurerne med nøgler er OK. •
Postadresse-problemer: I gårdhavehuse, hvor den I-værelses fløj er udlejet privat, vil Folkeregisteret(?) ikke
ændre hovedlejerens adresse til den korrekte A-betegnelse, hvilket giver problemer, når postvæsnet insisterer på
at aflevere breve fra offentlige myndigheder i overensstemmelse med den forkerte adresseoplysning.
5) Godkendelse af dagsordenen: Nyt punkt 6 tilføjet: Brev til beboerne om beskæring af slyngplanter og nyt
pkt. 11: Netværksprojektet.

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Brev til beboerne om beskæring af slyngplanter:
Det er meget uheldigt, at afdelingslederen endnu ikke, som tidligere aftalt, har fået udsendt en skrivelse til
beboerne om, at de skal foretage den årlige beskæring af slyngplanter. Beskæring af slyngplanter er meget
vigtigt for at forebygge, at planterne beskadiger bygningsfacaderne og de nye tage og tagrender Gvf.
husreglementet). Da meddelelsen nu er en hastesag udarbejder Biba sammen med Kaj et udkast, som efter en
hurtig mail-respons-runde bliver kopieret til husstandsomdeling på fredag.
7) Efterbehandling af Budgetbeboermødet den 17. september:
a) Miljømedarbejder-stillingen:
Det var overraskende, trist og ærgerligt, at et flertal på beboennødet sagde nej til at forsætte
miljømedarbejderstillingen for huslejekroner. Det er bl.a. ærgerligt, fordi det med miljømedarbejderens hjælp
er udarbejdet en første udgave af et detaljeret grønt regnskab, som der bør arbejdes videre på for at spare
huslejekroner.
b) Selve budgettet:
Det fremlagte budgetforslag blev vedtaget, bortset fra fradraget af udgifterne til miljømedarbejderstillingen
og vedtagelsen af ændringsforslaget fra nævnet om anskaffelse af en projektorkanon og en bærbar PC til
beboerarrangementer. Varsler med en huslejestigning på 2,69% er udsendt.

8) Ansøgning om cykelstativ til nævnet fra Tøjcafeen:
Nævnet finder ansøgningen OK. Kaj finder ud af, hvordan cykelparkeringen kan indrettes og f'ar det udført.
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9) Ny renovationsordning
Perspektivet for affaldsø-projektet blev drøftet: Deadline er 1. maj 2003 jvf. påbudet fra Arbejdstilsynet. Der
skal laves en tidsplan for projektet. I perioden op til årsskiftet skal miljømedarbejderen prioritere opgaven,
men driften må være forberedt på at tage over herefter. Der må trækkes på eksterne rådgivere til at lave et
færdigt forslag til udformning og placering af affaldsøerne. Affaldsgruppen: Sten Rye er gået ind i gruppen.
Som det første tager gruppen en tur rundt i Albertslund og ser på affaldsøer.
10) Planlagt og periodisk vedligeholdelse i 2003
(jvf afdelingslederens aktivitetsliste til budgetbeboermødet)
Kommentarer til de tungere enkelt-aktiviteter, bl.a.: Vedligeholdelsen afVelux-vinduer og turnus med
maling af de almindelige vinduer fortsætter. Mere belysning på fællesarealer skal gennemføres.
Legepladsrenoveringen kører i VA-regi, og der har været møde i dag. Vaskeriprojektet er så småt startet op.
Generelt: Erfaringerne fra tidligere år er, at en række tunge sager har måttet udskydes pga. manglende tid.
Det drejer sig typisk om sager, hvor der skal laves et stort og tidskrævende forberedelsesarbejde med
udarbejdelse af udbudsmateriale, prisindhentning o.lign. Udskydelser må undgås ved, at der laves en
planlægning af de tungeste sager. Kaj laver en særlig oversigt over disse driftssager og giver løbende en
status-orientering om sagerne på nævnsmøderne.
11) Netværksprojektet:
Orientering fra Mumme: Det er desværre ikke lykkes at trænge igennem til VAs administration med, at
sagen på forhånd skulle have været forberedt, så den umiddelbart efter beboermødet kunne blive ekspederet
videre til kommunen for at få en hurtig godkendelse af lånoptagelsen. Konsekvensen er, at arbejdet med at
realisere projektet bliver forsinket med en måned i tht., hvad der blev oplyst på beboermødet den 4.
september. Dog kan ventetiden forhåbentlig bruges til at få afklaret nogle spørgsmål bl.a. vedrørende
stikkene i husene og kabelføringerne.
Generelt fungerer kommunikationen om netværksprojektet med VA ikke tilfredsstillende. VA har
tilsyneladende vanskeligt ved at leve op til indgåede aftaler med nævnet og dets repræsentant, og når det
kikser med at overholde aftaler og tidsfrister, er tilbagemeldingen fra VA mildest talt ikke fyldestgørende. På
den baggrund ser nævnet sig nødsaget til fremover at lade kommunikationen med VA i netværkssagen foregå
skriftligt.

C Sager til orientering:
12) Orientering fra og spørgsmål til driften:
a) Evt. nyt om 'de 4 store' driftssager:
• Utætte ateliervinduer: Sagen kører nu med advokat.
• 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Foretages af firmaet Rambøll i de kommende uger. VAs
administration har imidlertid iværksat gennemgangen på et særdeles sent tidspunkt i tht. den 5-årige
garantiperiodes udløb. Nævnet anmoder afdelingslederen om, at indskærpe over for VAs administration, at
der skal sikres tid til, at en advokat kan vurdere, om der er grundlag for at rejse krav i henhold til ganrantien.
• Udbedring af 'nedfalds-radiatorer: Ikke noget nyt
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Møde aflyst pga. sygdom.
b) Andet vedr. driften:
• Snerydning: Biba oplyste, at der er en gammel aftale om, at beboerne selv skal sørge for snerydning i de
stræder, hvor man har opsat hegn, havelåger osv. på en sådan måde, at der ikke er plads nok til at bruge
snerydningsmaskinen. Dette må ejendomskontoret følge op på inden vinter. Problemet tages endvidere med
på det kommende nævnsmøde under tema-emnet om private haver.
• Der skal strammes op på bilkørsel inden for bommene.
• Spørgsmål fra Kaj til nævnet om ændring af den ugentlige aften-åbningstid på ejendomskontoret fra
onsdag til torsdag? Hvis det er strengt nødvendigt må det gøres, men en bibeholdelse af onsdagen vil være
det bedste.

7. november 2002. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

C
Referatfra nævnsmøde nr. 17, onsdag den 2. oktober 2002.
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Referat fra nævnsmøde nr. 18, onsdag den 23. oktober 2002
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba
Schwoon Afbud: Mumme, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde (nr. 19, onsdag den 6.11.02) - Mødeforbereder: Biba
Særlige emner: Temaemne om "De hængende haver" - privat vedligeholdelse m.m. - oplæg v/Biba er
uddelt
b) Møde med Galgebakkeposten. Redaktionen kommer med forslag til dato.

3) Godkendelse af referat fra NM 17 v/Sten.
Godkendelse af referat fra NM 18 v/Biba.
4) Siden sidst. KORT til orientering 8ellers på som pkt. til dagsordenen):
- p.g.a. dagsordenens mange punkter sprang vi dette over.

5) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt - med formodning om, at vi ikke ville kunne nå temaet: "De
hængende haver".

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Netværksprojektet til kommunalbestyrelsen 12. nov. 02?
Foreløbig ikke meldinger om det modsatte. Vi håber på en positiv indstilling fra økonomikontoret.

7) Beboerhuset:
Møde på Rådhuset med Mads Kronbo Hermansen og Ann Brit Zwergius fra Byplanafdelingen. Fra
tegnestuen: Anders Brink, fra VA: Jesper Rasmussen, fra nævnet: Jon og Biba.
Positivt møde med aftale om tidsplanen (se denne), herunder fremsendelse af myndighedsprojekt. Forslag
om at etablere et byggeretsligt skel, som evt. fremtidigt byggeri på institutionsgrunden skal etableres i
forhold til. Tegnestuen holder et senere møde med Afdelingen med forelæggelse af den planlagte bygning. Byplanafdelingen meddeler, at den skal afholde en nabohøring, dvs. høre de beboere, hvis huse
vender ud imod pladsen med beboerhuset. Det gælder, selv om det er inde i en bebyggelse, hvor det er
beboerdemokratiet, der tager beslutninger på alles vegne. Men afdelingen beroliger med, at der skal meget stærke indvendinger til at stoppe et byggeri som beboerhuset. - Galgebakken sender et brev til de relevante beboere for at forklare sammenhængen. Der knyttes an til boldbane-anlægget.

8) Affaldsprojektet:
a)Godkendelse af affaldspåbudsgruppens indstilling af Dorte Mandrup Arkitekter
Nævnet godkendte affaldspåbudsgruppens indstilling og begrundelse, som er, at et beboermøde tidligere
har godtkendt tegnestuen som Galgebakkens arkitekt i beboerhussagen, og at det derfor i denne hastesag
ikke vil være nødvendigt med en ny forelæggelse og godkendelse af den arkitekt, der skal tegne affalds-øhusene. Dorte Mandrup vil gerne påtage sig opgaven.

b) Orientering fra møde i affaldspåbudsgruppen
Henning Sørensen, som havde meldt sig til gruppen efter budgetbeboermødet, forelagde det forslag, han
har arbejdet på sammen med Steen Rye, der osse er medlem af gruppen.
Forslaget var stærkt individuelt orienteret og forudsatte omfangsrig administration og ansættelse af ekstra
personale specielt til affaldshåndtering. Affaldspåbudsgruppen mente ikke, det var muligt på nuværende
tidspunkt og efter beboermødets beslutningsgrundlag at inddrage Hennings forslag i det fremtidige arbejde. Henning vil indsamle underskrifter til et ek~traordinært beboermøde, som Nævnet så vil være forpligtet til at indkalde til.

9) De 4 store sager:
1 og 2. Ateliervinduerne og 5-års-eftersyn
I forbindelse med 5-års-eftersynet var der fredag den 25 .10. 02 kl. IO indkaldt til møde med Michael
Vesterløkke, COWI, repræsentanter for entreprenørerne, advokatfirmaet Poul Smiths repræsentant og på
GalgebakkensNA side: de medarbejdere fra firmaet Rambøll, der har forestået oplægget til 5-årseftersynet for Galgebaldæn, driftschef Torben Jørgensen fra VA, GBs afdelingsleder Kaj Agnershøj, Biba
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Schwoon, Nævnet, og Niels Enevold, Galgebakkens byggeudvalg. Der var afbud fra MV, COWI, og fra
en af entreprenør-repræsentanterne.
Rambøll blev valgt som referent. Advokat Kristian Hartlev fra firmaet Poul Schmith forelagde GalgebakkensNAs krav m.h.t. de relevante områder (vinduer, tag, nedløbsrør m.m.) for 1. etape. Entreprenørrepræsentanterne var utilfredse med at få forelagt kravene skriftligt på selve mødet, hvilket ikke er i overensstemmelse med de regler, der gælder for 5-års-eftersyn. (Advokaten påtalte bagefter dette over for
VA.) Men var iøvrigt indstillet på at rette de fejl, der kunne påvises på tagdækningen. (I referat af mødet
er beskrevet den fremgangsmåde, som fritager Galgebakken for ansvaret for at påvise alle skader, før disse kan repareres.) Derimod afviser entreprenørerne ansvaret for ateliervinduerne, idet fejlene her anses for
projekteringsfejl og følgelig må være COWI og KHR-arkitekters ansvar.
Kravene blev samme dag forelagt samtlige involverede. Det blev aftalt, at entreprenørerne reagerer skriftligt efter mødet.
Slyngplanteklipning: beboerne reagerede meget aktivt og positivt på opfordringen til at klippe slyngplanter ned. Der blev brugt 450 timer internt og eksternt på den resterende klipning. For fremtiden skal
der en gang om året sendes skrivelse ud. Næste skrivelse skal dreje sig om klipning ved skurene.
Vigtigt at animere stræderne til at arbejde sammen om problemet.
3. Radiatorben og varmesagen: står i venteposition. Dem kaster vi os over, så snart der blir et åndehul!
4. Pumperne. Der er endnu ingen endelig afklaring på det problem, at to parter gensidigt beskylder hinanden for at være skyld i problemet. Grundfoss har påpeget, at de foreskrevne pumper ikke er de rigtige
til opgaven, og at det er rådgiveren ingeniørfirmaet Bagger-Hansens ansvar. Rådgiveren mener, det er
Grundfoss' ansvar. Liste med driftsstop forelægges Bagger-Hansen. Ansvar skal placeres.
10) Institutionsbyggeriet:
Endnu ingen reaktion fra Hans Overgaard i Teknisk Forvaltning på vores henvendelse om plasticbølgetage m.fl. løsninger af dårlig kvalitet. Krybbebyggeriet på mødetidspunktet endnu ikke så langt, at vi
kan se det færdige resultat. Pergolaer på grunden er i vejen. For vores skyld kan de godt fjernes.

C. Sager til orientering:
11) Referat af foreningsmøde med oplægsholder om temaet: "Hvordan undgår vi en topstyrings dårlige sider?" Spændende oplæg, der konstaterede, at VA på papiret har en meget demokratisk struktur, men at
der selvfølgelig skal arbejdes på at få den til at fungere sådan i praksis. Iflg. oplægsholderen er det generelt vigtigt, når man decentraliserer beslutningsmagten, at man sikrer sig, at ansvar, viden, kompetence
og motivation flytter med.
Det blev bagefter drøftet, om den form formanden, Per Larsen, og direktøren, Jan Weichardt, anvender,
når de svarer på indlreg, skræmmer folk fra at åbne munden.
12) Legepladser 2002:
Neder, Over og Øster: der vil blive etableret byggeplads og tilklippet bagstræder, for at anlægsgartnerfitmaet kan få maskiner ind, snarest - efter varsling af beboerne. Samarbejdet med VA og Mona Laursen
fungerer fint, men det kræver - som forventet - megen opmærksomhed ikke at få tingene til at falde ned i
huller imellem de forskellige parter.
Den Blå Legeplads og Legeplads i Vester ud til Grønningen: der mangler enkelte ting, før de begge er
helt færdige.
Legeplads på Skrænten: Henrik og Preben har taget initiativ til den og store børn har brugt den flittigt.
Grønt udvalg har drøftet, om skråningen kan holde til brugen. I udvalget har der været uenighed om,
hvordan man kan kombinere dette tilbud til de store børn og det at bevare skråning og beplantning. Sagen
tages op igen til foråret.
Almindelig vedligeholdelse: Jon gør opmærksom på, at fiskerbåden ved Sønder 8/9 er udtjent og bør
fjernes. Nævnet synes, det har været og er et fint legeredskab. Hvis nogen kunne skaffe en ny, ville det
ikke være dårligt. Biba vil ta' det med til legepladsudvalgets planlægning af nye legepladser, bl.a. i Sønder i 2003. Driften sørger for at få fjernet båden nu og retablere arealet nedenunder.
Sikkerhedskonsulent: Kaj har fået tilbud fra et firma om sikkerhedscheck, herunder evt. supplering af
faldunderlag m.m. Det undersøges nærmere, hvad de kan levere gratis, og om de forudsætter evt. ydelser
bagefter. Legepladsudvalget har tidligere lavet en gennemgang af samtlige gynger og fundet, at flere af
dem trænger til udskiftning og reparation. Udskiftning vil koste mange penge. Reparation er mere rimelig,
men bringer ikke gyngerne op på nutidigt sikkerhedsniveau. Michael Tømrer har nedtaget en del gynger
af sikkerhedsmæssige grunde. Men de er ikke blevet repareret og genopsat. Spørgsmålet genbehandles i
forhold til budgetmuligheder.
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Legepladserne generelt skal vedligeholdes af Driften, dvs. jævnligt almindelig gennemgang, af og til
eftersyn for maling m.m. Budgettet har et større beløb til vedligeholdelse end hidtil.
13) Galgebakkens købmand:
Nævnet drøftede situationen ud fra den viden, vi har kunnet indhente om, hvor alvorligt det står til med
købmandens økonomi. Bestyrelsen har :faet tilbud om hjælp, men finder det ikke økonomisk muligt at gå
ind i ideprojekter, der koster penge. Nævnet finder det meget vigtigt, at Galgebakken kan bevare sin butik. Beboerne kan kun :fa indflydelse på styringen af butikken gennem andelsforeningen og dens bestyrelse, idet lovgivningen om sideaktiviteter ikke tillader beboerdemokratiet at engagere sig i den type virksomhed.

14) Galgebakkeposten:
Deadline for nr. 274 er den 23.10., samme dag som nævnsmødet. Biba skriver Nyt fra Nævnet om de
sager, vi for øjeblikket arbejder med. Yvonne har skrevet om affaldsprojektet. Sten skriver på referat fra
budgetbeboermødet.
Den "Blå bog" er kommet. Skrækkeligt billede af Nævnet!! Men det vidste vi, fordi vi så kopi af det, da
det blev taget. Forsiden kedelig, men sikkert nedprioriteret af økonomiske grunde.
Trykkeri-samarbejdet fortsætter foreløbig.

15) Nyt fra Driften: Kaj forelagde et bud på den rapportering, der løbende vil fastholde driftssagsbehand-

-

-

-

lingen over for Nævnet. Vigtigt at :fa indkørt et system, der bevarer sagerne på listen, indtil de er færdigbehandlede, hvorefter de udgår.
Nyt EDB-system pr. 1.11.02. Derefter skal alt foregå pr. computer. Derfor mangler der en computer til
Pernille. Den skal bestilles omgående, selv om den ikke er på budgettet.
Cykelforretningen. Der er endnu ikke skrevet kontrakt. Udkastet forekommer de to interesserede for
belastende, bl.a. med binding i 5 år, som det er kutyme i erhvervslejemål. Nævnet foreslår, at man forsøger sig med en etårig binding. Og at bygningen gennemgås med overslag over, hvad det koster at renovere de forskellige dele, dog med skyldig hensyntagen til, at denne bygning aldrig har været sat i stand som
en "almindelig" butik.
Cykelstativ til Tøj cafeen. Endnu ikke udført. Der etableres et mindre end ønsket af Cafeen på siden af
bygningen.
Henriks løn. Kaj vender snarest tilbage med nyt.
Kørselstilladelser. "Årstiderne" har f'aet frataget sin køretilladelse inde i bebyggelsen.
De Hvide Træer. Der er ikke sket noget endnu. Vi kan ikke være det bekendt over for Mikael Hansen,
som har påtalt den ringe vedligeholdelse. Det er allerede sidste år vedtaget af Nævnet, at de skal males.
Handicap-forstræde i Sdr. 5. Endnu ingen afklaring af typegodkendelse. Er hældningen på flisearealet
acceptabel, og kan projektet typegodkendes?
Ansattes el-ansvar og forsikring (skrivelse fra BL). Ikke aktuel hos os, da ansatte ikke laver el-arbejde.
Skrotbiler på P-pladserne. Nævnet opfordrer endnu en gang til, at disse biler :fjernes - uanset metoden.
Der sættes en advarselsseddel med dato på de biler, hvis ejere ikke kan findes. Derefter :fjernes de.
Porte. Der arbejdes med en løsning på at gøre porten ved materialegården elektronisk.
Opmærksomheden omkring åbne/lukkede porte strammes ekstra op. Håndværkerne er igen blevet gjort
opmærksom på reglerne.
Materialegården skal udvides. Nævnet kender ikke projektet for denne udvidelse. Vil gerne se det+ for
~~-

-

.

Gulvslibning. Kaj har drøftet kvalitet med firmaet. Skærpet opmærksomhed.

D. Tema: "De hængende haver" udskydes til næste møde p.g.a. tidmangel
Referat v/Biba Schwoon ( p.g.a. nævnssekretærens ferie)
Bilagsliste: - "De hængende haver". - Papirer om affaldsprojektet
Huskeliste: Udelades her p.g.a ref. omfang.

22. november 2002. MVH:
Sten Hansen, nævnssekretær

~~
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Referat fra nævnsmøde nr. 19, onsdag den 6. november:
A. Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr.
og ref.). Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Afbud: Knud Hansen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe
· Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder
2) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde, nr. 20, mandag den 18. november
Særlige emner: Affaldsprojekt og beboerhus. Mødeforbereder: Biba
b) Beboermøde om affaldsprojekt, torsdag den 28. november (se pkt.8 og 9 n.f.)
3) Referat fra nævnsmøde nr. 17, 2/10: Godkendt efter tilføjelse.
Referat fra nævnsmøde nr. 18, 23/10: Udskudt til NM 20.
4) Siden sidst. KORT til orientering:
• Kort nyt fra udvalg: Orientering fra indeklimaudvalget: Udvalget har bl.a. drøftet mulighederne for
mekanisk ventilation og vil endvidere kigge nærmere på de boliger, som både har store indeklimaproblemer og
højt varmeforbrug. • Problemerne med upålidelige varmemålere vedrører elektroniske varmemålere og ikke den
slags fordampningsmålere, som vi har på Galgebakken. • Der bliver igen taget kontakt til Hylde-nævnet om
parkeringsproblemerne på P-plads A. • Kommunens byplanafdeling har oplyst, at man er forpligtiget til at
afholde en nabohøring om det nye beboerhus.
5) Godkendelse af dagsordenen.

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Kort om netværksprojektet
Både kommunens økonomikontor og økonomiudvalg har sagt OK til projektet, så det må forventes, at
kommunalbestyrelsen godkender ansøgningen på sit førstkommende møde november.

7) Strædepenge:
Per er kommet et par yderligere ansøgninger efter notitsen i GB Posten. Sten kontakter Mumme i næste uge
om den videre behandling af ansøgningerne.
8) Beboerhusprojektet.
a) Orientering fra møde i følgegruppen
Følgegruppen har haft møde med arkitekten og t~gningerne er blevet gennemgået og tilrettet. Endvidere er
der blevet drøftet materialevalg. Oprindelig var hensigten at anvende træ til 'bro' -konstruktionen, men bl.a.
af hensyn til vedligeholdelsen foreslås nu at anvende stål.
b) Forslag om ekstrapunkt til kommende beboermøde 28/11:
Følgegruppen ønsker, at spørgsmålet om materialevalget- træ eller stål - ved beboerhusbyggeriet, tages op
som et lille ekstrapunkt på det kommende beboermøde om affaldsprojektet.
9) Affaldsprojektet.
a) Orientering siden sidst:
Udvalget har været rundt på P-pladserne for at kigge på placeringsmuligheder. Ideen om at tilpasse og bygge
videre på de eksisterende beton-units, som findes på et par afp-pladserne duer ikke rigtigt, så projektforslaget kommer til at indeholde den samme type affaldshuse på alle p-pladser.
b) Indkaldelsen og materialet til beboermødet den 28/11.
Der indkaldes til beboermøde torsdag den 28/11 om affaldsprojektet, med materialevalg for beboerhuset som
ekstrapunkt. Frist for indkaldelse og dagsorden er torsdag den 14/11 og fristen for husstandsomdeling af
møde-materiale er torsdag den 21/11.
10) Budgetkontrol:
Budgetkontrol for 3. kvartal er tilsendt fra VA: Udgifterne til vand bliver væsentlig mindre en forventet. Kaj
undersøger nærmere, hvor meget af besparelsen som skyldes lavere takster og hvor meget som skyldes et
mindre vandforbrug. Udgifterne til Vvs-reparationer er høje. Kaj vil undersøge om en del af arbejdet med
fordel kan overtages af GBs ansatte. Samlet tegner budgetkontrollen til et lille overskud ved årets udgang.
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C. Sager til orientering:
11) Orientering fra og spørgsmål til driften:
a) Nyt om de 4 store' driftssager:
• 5-årsgennemgangen aftagprojektet (referat fra møde 25/10. vedlagt dagsordenen)
• Utætte ateliervinduer: Sagen kører med advokat. Bemærkninger fra nævnet: VA bør tydeliggøre
kriterierne for huslejerefusion, når der foregår reparation i boligerne af følgeskader, idet en generel
'rundhåndenhed' med huslejerefusion medfører store udgifter, som skal betales af Galgebakkens øvrige
beboere.
• Udbedring af nedfalds-radiatorer: I de tilfælde hvor fastgørelsen i væggen ikke er sket korrekt med pluks
og/eller i lægter, må det fortsat være entreprenørens ansvar at foretage udbedringen, uanset om der monteres
radiator-ben.
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Kaj har bedt rådgiver og entreprenør om at få fundet en løsning,
som er udgiftsneutral for Galgebakken. Sker dette ikke inden for 2-3 uger er det nævnets holdning, at der bør
involveres en advokat for at få tilvejebragt en tilfredsstillende løsning.
b) Driften i øvrigt:
• Kloakproblemer i Sønder: Efter beboerhenvendelser om kloaklugt fik ejendomskontoret om fredagen et
firma til at rense kloakken i området. I weekenden viste det sig imidlertid, at rensningen ikke havde løst
problemet, idet en supplementsbolig blev oversvømmet af kloakvand. Beboerne havde betydelige
vanskeligheder med at .få overbevist Falck om, at det drejede sig om en akut nødsituation. Håndværkeren
som Falck rekvirerede var ikke bekendt med Galgebakkens kloaksystem og havde ikke nøgler til
krybekælderen, så der gik yderligere et godt stykke tid inden det helt akutte nødarbejde blev foretaget. Kaj
laver et oplæg om kriterierne for nødopkald til Falck, så tilsvarende kiks ikke finder sted i fremtiden.
• Kommunens institutionsbyggeri: Kommunen har forsynet skurene på institutionerne med tage af
plastplader, Galgebakken har gjort indsigelse.
• Der bliver lavet en registrering af ændringer i boligerne, som kan benyttes i forbindelse med ud- og
indflytning. Endvidere bliver der lavet en mere præcis beskrivelse af kravene til boligernes tilstand ved udog indflytning.
• Opsætning af nedtagne espalier' er: Der er en del huse, hvor espaliererne tilsyneladende er permanent
nedtaget. Beboerne her vil få en skrivelse fra afdelingslederen om, at espaliererne skal genopsættes.
• Der er lavet en liste over de stræder, hvor det ikke er muligt for ejendomsfunktionærerne at foretage
snerydning med fejemaskinen.
• Der foretages kun en midlertidig udbedring af de største huller på p-pladserne. En større renovering sker
først efter at affaldshusene er bygget.
• Rambøll er i færd med at vurdere, hvordan en reparation af de brune betonflader kan foretages.
•Fredagnat har der været en voldsom påsat brænd i containerne på p-plads B.
• Der er kommet en ansøgning fra en beboer om tilladelse til at foretage en ret omfattende privat
badeværelsesrenovering. Beboeren skal have et i hvert tilfælde foreløbigt svar inden 14 dage. I forbindelse
med behandlingen af ansøgningen må det undersøges, hvilken form for indflydelse bebyggelsen har på
private badeværelsesrenoveringer.
12) Husk: Indlæg til GB Posten nr. 275 (deadline 27. november)

1'

21. november 2002 MVH:
Sten Hansen, nævnssekretær

Huskeliste:
• 'De hængende haver', herunder regler for skure. • Aktivitetsliste for planlagt vedligeholdelse 2003 •Badeværelsesplanlægning • Ansvarsplacering (kommunens?) for brud på fjernvarmeledning og skimmelsvamp i Over • Orienteringsfolder om affald til nyindflyttere • Nyindflyttere i øvrigt • NESA-bygningernes vedligeholdelse • Boligforbedringsudvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug• Indeklimasagen, herunder måling af
fremløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse af fjernelse af skillevægge, herunder afklaring om antal rum eller m2
ved beregning af boligsikring• Bil-kørsel på Gagebakken: åbne porte, håndværkerkørsel og kørselstilladelser • Handicapforstræde i Sønder • Fondsansøgning v. Biba: a. økologi i beboerhus. b. Torv og pladser. C. Farvesætning og maling. •
Renovering af de grå betonflader.
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Referat fra nævnsmøde nr. 20, mandag den 18. november 2002
Særligt punkt:
Godkendelse af affaldsprojekt
Til stede: Fra nævnet: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Tore Ryberg, Jon
Sandreiq, Biba Schwoon. Fra Grønt udvalg: Niels Enevold, Benny Clausen. Fra affaldspåbudsgruppen: Steen
Rye. Endvidere: Arkitekt Dorte Mandrup og Jamie Menuer (medarbejder ved Dorte Mandrups tegnestue).
Jesper Rasmussen (VAs byggechef). Yvonne Nielsen (miljømedarbejder). Kaj Agnershøj (afdelingsleder).
Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Knud Hansen, Jytte Overgaard, Jens Ellesøe Olsen
- Forelæggelse af skitseforslag: Dorte Mandrup fremlagde skitseforslaget, som er blevet udarbejdet i dialog
med affaldspåbudsgruppen. Affaldshusene er blevet større end i det oprindelige forslag, idet der har været et
ønske, at også de eksisterende pap/papir- og glascontainere får plads i husene. Forslaget består af 10 'hele'
affaldsøer med 12 containere i hver, samt evt. 2 'halve' affaldsøer til placering inde i bebyggelsen ved Vester
og Mark. Dorte Mandrup gjorde dog opmærksom på, at placeringen inde i bebyggelsen af de to halve øer var
problematisk pga. store anlægsomkostninger og risiko for lugtgener pga. nærheden til boligerne.
Den overvejende stemning var for, at droppe de to 'halve' affaldsøer. Det blev diskuteret, hvor stor
betydning dette ville få for kapacitetsbehovet på de nærmest liggende affaldsøer på p-pladserne, ligesom det
blev diskuteret, om kapacitetsbehovet ville blive nogenlunde det samme på alle affaldsøer, eller om
affaldsøerne på de centrale og mest benyttede p-pladser skulle gøres større end de øvrige affaldsøer.
- Projekt-økonomien: Dorte Mandrup havde lavet et overslag over projektudgifterne, og var nået frem til
4.166 kr. pr m2 ekskl. moms for håndværkerudgifterne, som også inkluderer udgifterne til materialer. ((korrekt
beløb??/ref)). Der til skal lægges honorar for projektudarbejdelse og rådgivning. Der blev udtrykt nogen
betænkelighed ved den fhv. høje m2-pris, som primært skyldes, at der projekteres med en specialløsning. Men
dette er foranlediget af et ønske om at få nogle pænere bygninger end de standardaffaldsskure og -øer, som
arbejdsgruppen har været rundt i Albertslund og se på. Endvidere kan det forventes, at projektet omtrentligt
bliver udgiftsneutralt, idet anlægsudgifterne modsvares af besparelser på udgifterne til indsamling af affald.
- Stillingtagen til det fremlagte projekt: Nævnets indstilling til det fremlagte projekt var positiv. Husene er
spændende og anderledes og kommer ikke til at ligne carporte. Det blev besluttet, at give grønt lys for, at Dorte
Mandrup færdiggør projektet til fremlæggelse for beboermødet. Der mangler stadig en del detaljer bl.a.
vedrørende minimering af materiale-forbruget til fundamentet og husenes eksakte størrelse, ligesom
kapacitetsbehovet på de enkelte affaldsøer - og behovet for plads til parkering - skal vurderes yderligere.
Projekttegninger kan derfor først fremlægges af arkitekten på beboermødet (som overheads/power point).
Det blev endvidere besluttet, at Jesper Rasmussen på grundlag af de foreliggende oplysninger fra Dorte
Mandrup udarbejder et økonomisk overslag til beboermødet. Overslaget laves i to versioner: Et overslag som
indeholder de to 'halve' affaldsøer og et overslag som ikke indeholder de to 'halve' affaldsøer, eftersom de
'halve' affaldsøer er relativt bekostelige.

Det ordinære nævnsmøde:
A. Formalia:
1) Til stede: Nævnsmedlemmerne anført of(bortset fra Tore) samt afdelingsleder og nævnssekretær (ref.)
2) Kommen~e møder (kun hus}celiste):
a) Næste nævnsmøde, nr. 21, onsdag den 4. december
Særlige emner: Det som ikke blev nået NM 20 . Mødeforbereder til de næste tre møder: Birthe.
b) Juleafslutningsmøde (NM 22), den 16 december: Der bliver lavet et ~Y traktement.
'Jule-frokdsten' må vente til en gang i foråret.
c) Afskedsreception for miljømedar~~jderen: Afholqps m'i nwvµskontoret onsdag den 11. december i
træffetiden kl. 16-18. 00.
· ·
3) Referat fra nævnsmøde nr. 18, 23/10: Godkendt
Referat fra nævnsmøde nr. 19, 6/11: Godkendt efter ændring.
4) Siden sidst. KORT til orientering: Udskudt til næste møde.
5) Godkendelse af dagsordenen: Pga. det fremskredne tidspunkt blev kun det ~tte emner (hurtigt) behandlet.
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B. Sager til behandling og beslutning:
6) Sidste forberedelse af beboermødet den 28/11
- Dirigent: Biba finder en dirigent i kredsen af trænede beboennødedirigenter.
- Mødedeltagere: Ud over Arkitekten deltager VAs byggechef Jesper Rasmussen og Galgebakkens
miljømedarbejder Yvonne Nielsen i beboermødet.
- Bebudet forslag om alternativ til affaldsøer: Sten har i et notat til nævnsmødet oplyst, at Henning
Sørensen samme eftermiddag har meddelt, at han vil fremsætte et forslag på beboermødet, som er et
alternativ til etablering af affaldsøer. Forslaget vil foreligge onsdag, så det kan nå at blive kopieret og komme
med i det husstandsomdelte materiale. Der var enighed om, at trods det meget sene tidspunkt for
fremsættelsen af et alternativt forslag må dagsordenen tilpasses, så snart forslaget foreligger, så der sikres en
ordentlig behandling af begge forslag på beboermødet.
- Oplæg til affaldsø-projektet: Biba og Jon udfærdiger et udkast til oplæg som mailes rundt for
kommentarer, inden det medtages i materialesamlingen til husstandsomdeling.
- Materiale til mødet: Det kan forventes at materialesamlingen til husstandsomdeling kommer til at bestå af:
Revideret dagsorden. Alternativ forslag fra Henning Sørensen. Oplæg om affaldsø-projektet fra nævnet og
arbejdsgruppen. Økonomisk overslag fra Jesper Rasmussen. Projekt-tegninger bliver fremlagt på mødet som
power-point-præsentationer af arkitekten. Sten sørger for opsætning og kopiering af materialet onsdag
eftermiddag/-aften, så det er klar til uddeling torsdag.
7) Nyt om netværksprojektet
Orientering fra Mumme: Så har Kommunalbestyrelsen godkendt projektet og de konkrete forhandlinger med
entreprenøren er gået i gang. Her er især tre emner, hvor en sidste afklaring er påkrævet:
1. Nedgravningen af kabler på udeområderne: Det har hidtil været en del af projektet, at kablerne bliver
lagt i kabelrør, så senere udskiftning ved fejl og fornyelse kan ske uden opgravningsarbejde. Rådgiver/
entreprenør siger imidlertid, at det er yders sjældent, at der opstår fejl på kabler, som medfører behov for
opgravning. Nævnet siger derfor Ok til et kompromis, som går ud på, at der nedlægges kabelrør under de
befæstede arealer (fliser og asfalt), så vi i hvert fald undgår at skulle foretage opbrydning af asfalt og fliser
når/hvis kablerne en gang i fremtiden skal repareres/udskiftes.
2. Stik og kabelføringer inde i husene: Som tidligere oplyst kan de eksisterende kabelrør (' elektriker-rør')
ikke anvendes, fordi de nye kabler er for brede. Formentlig skal der laves nye føringsveje langs panelerne, og
det er vigtigt, at dette bliver udført så pænt og hensigtsmæssigt som muligt. Endvidere skal rådgiver og
entreprenør have en grundig rundvisning på GB og orienteres om, hvor(dan) stikkene skal placeres i de
forskellige boligtyper bl.a. under hensyntagen til supplementrums-problematikken.
Mumme og Biba deltager i møde og rundvisning med VA, rådgiver og entreprenør den 21/11.
3. Opkrævningen af betalingen: VA har undersøgt, hvorvidt betalingen af projektet kan opkræves som
forbedringshusleje, dvs. så alle husstande betaler samme beløb uanset boligens m2 og så beløbet indgår i
beregningen af boligsikring. Det viser sig, at alle anlægsomkostninger inkl. tlf. central og Edb-teknik kan
:finansieres som forbedringshusleje. Hvorvidt :finansieringen skal ske som forbedringshusleje, må der tages
stilling til på beboermødet i slutningen af februar, hvor der også skal tages beslutning om valg af Tv-pakker.
I øvrigt forløber projektet, som forudsat i kontrakten. Det forventes at etableringen af byggeplads og
gravearbejdet kan finde sted inden jul, og under alle omstændigheder skal arbejdet være færdigt senest 6
måneder efter indgåelse af kontrakten, hvilket vil sige i maj måned.

C Sager til orientering:
8) Orientering fra og spørgsmål til driften:
a) Nyt om de 4 store' driftssager:
• 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Rambøll gennemgår sammen med entreprenøren en boligblok for fejl.
Entreprenøren gennemgår og retter herefter selv resten af boligerne ud fra instruktionen
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Der ventes stadig på et svar på anmodningen til rådgiver og
entreprenør om at finde en for Galgebakken udgiftsneutral løsning. Er der ikke modtaget svar inden 10 dage
bør en advokat sættes på sagen.
b) Driften i øvrigt:
• Nødtilkald af håndværkere via Falck: Kaj har udfærdiget en informationsskrivelse om retningslinierne til
beboerne, bl.a. også at VA forbeholder sig ret til at afkræve anmelderen betaling for udgifter til unødvendige
opkald (minimum 800 kr.).
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• Udkast fra Kaj til skrivelse til beboerne om genopsætning afnedtagne espalier'er. Mangler lidt korrektur
elles OK fra nævnet
• Legepladsrenoveringerne forløber planmæssigt og godt
• Cykelforretningen: Der lægges op til et tilbud om installering af vand og toilet (med varme på toilettet aht.
frostsikring). Investeringen skal tilbagebetales via. huslejen. Endvidere at opsigelsesvarslet fra udlejeren kan
nedsættes til 1 år. Afdelingen kan ikke påtage sig at investere i mere kostbare bygningsrenoveringer.
• Badeværelsesrenoveringer: Notat af 8/12.99 fra tidl. afdelingsleder Ole Binderup optrykt og uddelt. Emnet
tages op på næste nævnsmøde.• Varslingsseddel for nedklipning af slyngplanter: En beboer der har modtaget
en sådan seddel har henvendt sig. Han mener ikke der er belæg for varslet, og sedlen mangler endvidere en
underskrift fra den, som har afgivet varslet. Kaj undersøger nærmere om formaliteterne er i orden.

Behandlingen af dagsordnens resterende punkter og orienteringsemner blev udskudt til næste
nævnsmøde.

D. Huskeliste:
• 'De hængende haver', herunder regler for skure. • Aktivitetsliste for planlagt vedligeholdelse 2003
•Badeværelses-planlægning• Ansvarsplacering (kommunens?) for brud på :fjernvarmeledning og
skimmelsvamp i Over • Orienterings-folder om affald til nyindflyttere • Nyindflyttere i øvrigt • NESAbygningemes vedligeholdelse • Boligforbedrings-udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks.
trinetternes elforbrug • Indeklimasagen, herunder måling af fremløbstid for varmtvand. • Kommunal
godkendelse affjernelse af skillevægge, herunder afklaring om antal rum eller m2 ved beregning af
boligsikring • Bil-kørsel på Gagebakken: åbne porte, håndværkerkørsel og kørselstillade/ser • Handicapforstræde i Sønder• Fondsansøgning v. Biba: a. økologi i beboerhus. b. Torv og pladser. C. Farvesætning og
maling. • Renovering af de grå betonflader.
(Kursiv = emner som er på det aktuelle mødes dagsorden - som dog ikke blev nået/re/)

6. december 2002. Med venlig hilsen:

s~~
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Referat fra nævnsmøde nr. 21, onsdag den 4. december 2002

Særligt punkt:
Godkendelse af affaldsprojekt-materiale til byggefirmaer
Til stede: Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder,
Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref ). Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Endvidere: Dorte Mandrup
(arkitekt) og Jesper Rasmussen (VAs byggechef). Afbud: Jytte Jørgensen, Jytte Overgaard, Tore Ryberg
- Fremlæggelse af projektet: Dorte Mandrup fremlagde en oversigtsplan med placering af affaldsøerne og
fordelingen af antal containere på øerne og detailtegninger af bygningerne samt beskrivelser af
konstruktionsdetaljerne. Tegninger fra landskabsarkitekten foreligger dog først på mandag. Det fremlagte
materiale blev godkendt af nævnet.
- Licitationen: Da affaldshusene skal konstrueres af stål, skal hovedentreprenøren være et smedefirma. Til
monteringen af tagene skal der dog bruges et tømre/snedkerfirma. Dorte Mandrup havde forslag til tre
smedefirmaer til indbydelse i licitationsrunden. Til udførelsen af tømrerentreprisen blev Osager foreslået som et
affinnaerne. Det blev drøftet om leveringen aftagpladerne skulle ske som en direkte bygherreleverance, hvilket
kan give en besparelse, men samtidig en øget risiko i det afdelingen så selv må bære udgifterne i tilfælde af
' forsinkelser. Konklusionen var dog, at nævnet ønsker, at arbejdet udføres med mindst mulig risiko for beboerne
og at ansvaret for leverancen derfor bør ligge hos entreprenøren.
Det meste arbejde vil blive lavet på værksted og monteringsarbejdet på GB foregår på p-pladserne i afstand
fra boligerne og kommer ikke til at give gener af betydning. Der bliver derfor ikke behov for særlige
bestemmelser i kontrakten, om hvilke tidspunkter på dagen arbejdet må udføres. Der skal etableres en mindre
byggeplads, primært en skurvogn, som kan lægges ved siden af netværksprojektets byggeplads. Arbejdet med
fundamenterne starter først den 10. marts, så der kan satses på, at der ikke bliver behov for fordyrende vinterforanstaltninger.
- Tidsplan: Licitationsmaterialet laves færdigt og fremsendes til bestyrelsen, så det kan behandles på mødet den
19/12. Materialet udsendes umiddelbart herefter til de indbudte virksomheder, så de har det inden jul. Materialet
fremsendes ligeledes til kommunen inden jul. I tilfælde af at der skal foretages ændringer i projektet efter
afholdelse af licitationen tilsendes rettelsesblade til kommunen.

Det ordinære nævnsmøde:

A. Formalia:
1) Til stede: Nævnsmedlemmerne anført of. samt afdelingsleder og nævnssekretær
2) Kommende møder:
a) Næste nævnsmøde, nr. 22, mandag den 16. december.
Særlige emner: Beboermødet den 3/2.03 (om kanalpakker m.m.) Oplæg fra Mumme ligger klar den 15/12.
Det er sidste møde inden jul, så der afsluttes med gløgg og æbleskiver
b) Afskedsreception for miljømedarbejderen onsdag den 11. december kl. 16° 0 -18° 0
c) Udkast til nævnsmødeplan for 1. halvår 2003:
Det blev besluttet, at gøre (hver anden) ONSDAG til mødedag for nævnsmøder i 2003.
Det fremlagte ½-årsmødeplan blev herefter vedtaget.
3) Referat fra nævnsmøde nr. 20, 18/11: Godkendt efter ændringer.
4) Siden sidst. KORT til orientering:
• Biba laver en jule- og nytårsartikel til GB Posten.
• Netværksprojektet ((Eller var det et beslutningspunkt ?/ref.)):
Anlægsprojektet starter på mandag. Som det første installeres der stik og i de fire referencehuse (et stk. A,B,C
og D-hus). Der kommer en artikel i GB Posten om, at arbejdet begynder og der udsendes en generel
varselsskrivelse fra VA, som gentages med præcise varsler, når håndværkerne kommer til de enkelte
boligområder.
I A2-fløjene bliver stikkene placeret i det store rum. I B-husene bliver stikkene placeret i stuen på væggen op
til supplementrummet ca. 2 meter fra havedøren. I B- og C-husene skal kablerne til 1. sal trækkes i en
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kabelbakke (4x4 cm), som monteres i hjørnet af stuen. I de øvrige boliger kan kablerne trækkes i krybekældrene
og føres direkte op til de steder, hvor stikkene bliver monteret. Firmaet som foretager arbejdet vil samtidig mod betaling - kunne tilbyde montering af private ekstra stik og kabler til de beboere, som ønsker dette.
Der kan være beboerne, som ønsker et ekstra stik til en helt separat internetforbindelse, f.eks. i private
boliger, hvor der også er selvstændigt erhverv. Prisen for dette er endnu ikke fastlagt. Købmanden,
institutionerne m.fl. rar tilbud om tilslutning til kostprisen, forudsat at der ikke er et ekstraordinært stort forbrug,
som kan give kapacitetsproblemer. Varmecentralernes CTS-anlæg, som nu går via telefonnettet, bliver også
tilkoblet det nye netværk.
På beboermødet den 3. februar skal der træffes beslutning vedr. betalingsform og valg af kanalpakker. Der
kommer et oplæg fra Mumme til nævnsmøde nr. 22 den 16/12.

5) Dagsordenen: Godkendt.

B. Sager til behandling og beslutning:
6) Efterbehandling af beboermødet den 28/11
a) Valg af byggematerialer til beboerhuset
Det blev godkendt, at konstruktionsmaterialet bliver galvaniseret stål, som har væsentligt lavere
vedligeholdelsesudgifter end limtræ.
b) Beslutning om affaldsordning
Nævnets og arbejdsgruppens forslag med 10 affaldsøer placeret på P-pladserne blev vedtaget.
I øvrigt: Fremlæggelsen af forslaget ved hjælp af en projektorkanon kiksede, så forslaget måtte fremvises på
computerens 15" skærm, hvilket var meget uheldigt. Kikset skyldtes, at materialet lå på en (lånt) Maccomputer, mens den fremskaffede projektorkanon var konfigureret til pc. Det skal fremskaffes nogle
plancher fra arkitekten, så folk kan se, hvordan affaldshusene (og også det nye beboerhus) kommer til at se
ud. Birthe og Jens finder nogle passende steder til ophængning af materialet.
7) Badeværelses-planlægning
Drøftelsen foregik med udgangspunkt i et notat fra nov.99 om badeværelsesrenoveringer udarbejdet af
daværende afdelingsleder Ole Binderup og på baggrund af to pjecer om råderet fra BL.
Opgaven er i første omgang, at udarbejde nogle tekniske forskrifter på grundlag af SBrs regler for
nyindretning af badeværelser, så beboere med aktuelle ønsker om privat badeværelsesrenovering efter
råderetten kan blive informeret om, hvilke krav og procedurer som skal følges. Denne opgave er driftens
ansvar og ikke en sag, som skal afgøres på et beboermøde. Kaj vil kigge nærmere på notatets forskrifter og
procedurer og drøfte tvivlsspørgsmål med VA. Et revideret forslag fremlægges på et senere nævnsmøde.
På lidt længere sigt er opgaven, at ra udarbejdet en beskrivelse for et samlet renoveringsprojekt for
badeværelserne, som i følge langtidsplanen skal foretages i år 2005. Det indledende arbejde med
projektbeskrivelsen skal starte op i januar 2003. Denne projektbeskrivelse kan så lægges til grund for
beboere, som ønsker at foretage en renovering af eget badeværelset i privat regi.
8) 'De hængende haver'
Punktet blev udsat pga. tidsnød.

C. Sager til orientering:
9) Orientering fra og spørgsmål til driften:
a) Nyt om de 4 store' driftssager:
• Utætte ateliervinduer: Sagen er blevet overdraget til advokat, men der er endnu ikke noget nyt herfra.
• 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Rambøll har konstateret fejl på tagene på alle boligtyper, som blev
renoveret i 1. etape. Det drejer sig især om klæbefejl ved vinduer og inddækninger. Dette er meddelt til
entreprenøren, men der forligger endnu ikke et svar fra entreprenøren. • Udbedring af 'nedfalds-radiatorer:
Der foreligger ikke noget nyt. • Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Bakker Hansen har aftalt møde
med Grundfos i næste uge om en løsningsmodel.
b) Driften i øvrigt:
• Institutionernes nye bålhus er opført meget tæt på det kommende nye beboerhus, så selv om
brandmyndighedernes afstandskrav på 3 meter til nærmeste bygning muligvis er overholdt, kan der forudses
store gener, når beboerhuset og bålhuset bruges samtidig. • Der er strammet op på synsprocedurerne ved indog udflytning bl.a. mht. gulve og rengøring, og der er kommet flere og mere præcise standardpriser for
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ekstraarbejder. • Der er sendt sedler ud til beboerne i de stræder, hvor der er konstateret adgangsproblemer
for fejemaskinen ved snerydning, og mange steder har beboerne bragt forholdene i orden.• Det bliver nu
tjekket, at portene er lukket og låst om eftermiddagen. Imidlertid giver dette problemer med biler som bliver
indespæret, fordi nogle af portene har stået åbne i dagens løb. Er det muligt at forsyne portene med låse, hvor
nøglen først kan tages ud, når porten er lukket og låst ?? • Lys ved høje trapper er tidligere besluttet og bliver
udført snart. • Der mangler stadig en tilbagemelding fra VA om, hvorvidt/hvorfor fjernelse af skillevægge
skal godkendes i kommunen. Hvad er grundlaget for at kræve, at fjernelse af skillevægge skal godkendes af
kommunen og hvad er egentlig kommunens indstilling ? • I løbet af december kommer Rambøll med nogle
løsningsforslag til renovering af de brune betonflader. • Kaj har meddelt kommunen, at de skal foretage en
udjævning af betonkanten ved indkørslen fra Kærmosevej til p-plads C. • Kaj har igangsat 2. etape af
udbygningen af materialegården, idet han havde den opfattelse, at dette var godkendt sammen med 1. etape,
som blev foretaget sidste år. • Over 7 og 8 har ansøgt om at opføre et strædeskur, og de vil gerne have det
godkendt, så materialerne kan indkøbes for år 2002-strædepengene. Kaj og Biba kigger på ansøgningen. • En
beboer har søgt om tilladelse til at opsætte en brændeovn. Emnet tages op på næste nævnsmøde.

10) Indlæg til GB Posten nr. 275 (december):
Mumme har skrevet et indlæg om netværksprojektet, og Biba har skrevet en jule-nytårsartikel fra nævnet.

D. Huskeliste:
• 'De hængende haver', herunder regler for skure. • Aktivitetsliste for planlagt vedligeholdelse 2003
•Badeværelses-planlægning • Ansvarsplacering (kommunens?) for brud på fjernvarmeledning og
skimmelsvamp i Over• Orienterings-folder om affald til nyindflyttere • Nyindflyttere i øvrigt• NESAbygningernes vedligeholdelse• Boligforbedrings-udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, feks.
trinetternes elforbrug• Indeklimasagen, herunder måling•affremløbstid for varmtvand.• Kommunal
godkendelse affjernelse af skillevægge, herunder afklaring om antal rum eller m 2 ved beregning af
boligsikring • Bil-kørsel på Gagebakken: åbne porte, håndværkerkørsel og kørselstillade/ser • Handicapforstræde i Sønder• Fondsansøgning v. Biba: a. økologi i beboerhus. b. Torv og pladser. C. Farvesætning og
maling. • Renovering af de grå betonflader.
(Kursiv = emner som var sat på dagsordenen. 'De hængende haver' blev dog udsat)
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Referat fra NM 22, Mandag den 16. december 2002
A. Formalia:
Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid,
Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj (afdelingsleder).
Afbud: Jytte Overgaard, Tore Ryberg, Annette Schrøder.
1) Kommende møder (kun huskeliste):
a) Næste nævnsmøde, nr. 1, onsdag den 8. januar 2003:
Særlige emner: Netværksprojektet, inkl. forberedelse af beboermødet den 3/2.
2) Referat fra nævnsmøde nr. 21, 4/12: Godkendt efter ændringer.
3) Siden sidst. KORT til orientering:
• Biba orienterede om misforståelse i forb. med forsinket brev fra Ole.
• Måleraflæserne fra NEVE benytter mødelokalet i uge 49.
4) Dagsordenen: Godkendt

' B. Sager til behandling og beslutning:
5) Netværksprojektet og beboermøde den 3. februar 2003
,
- Orientering fra Mumme: Håndværkerne har opsat stik i prøvehusene og er kommet frem til en lidt anden
placering i nogle af boligtyperne. Der er blevet etableret byggeplads med strøm, og gravkoen kommer i
. morgen, så det første gravearbejde kan begynde. Frqst i jorden er ikke noget problem, med mindre det bliver
meget hård frost. Kablerne bliver skudt igennem de fleste steder, hvor der er asfalt og fliser, hvorved
, opgravning afveje og stier stort set undgås og endvidere bliver kablerne rørført disse steder. Næste møde
med byggeledelsen bliver den 8. januar 2003.
- Emner vedr. netværksprojektet på beboermødet den 312: 'Pakning' af kanaler i kanalpakker. Spørgsmålet
om finansiering af projektet ved forbedringshusleje. TV2 Zulu som betalingskanal.
Mumme kommer med et oplæg til nævnsmødet den 8. januar.
- Evt. andre emner til beboermødet: På V As ekstraordinære GF blev det besluttet, at afdelingerne skulle
beslutte om kommunen skulle overtage kloak-stikledningerne. Hvis det kan nås at fa udarbejdet et
beslutningsgrundlag, bør emnet tages op som ekstrapunkt på beboermødet den 3. februar.
6) Legeplads-økonomi.
Der er kommet nogle uforudsete udgifter på legepladsprojekterne. Det er blevet dyrere at etablere
vandlegestederne end forudset, og det har vist sig nødvendigt at afgrænse pladserne med lærkestammer,
hvilket ellers var fravalgt for at spare. Biba og Kaj foreslår, at meromkostningerne dækkes ind dels via
driftsbudgettet for år 2002 og dels via legepladsbudgettet for år 2003, således at legepladsprojekterne ikke
medfører en overskridelse af Galgebakkens samlede budget.
Nævnet støtter og godkender dette forslag.

7) Henvendelse fra VA om beboeransøgning om brændeovn.
Brev fra Mona Lauersen hvori det meddels, at en beboer har ansøgt om tilladelse til at opsætte en
brændeovn, og da det delvist er et arbejde, som ligger uden for boligen (skorstenen), skal forslaget behandles
på et beboermøde. Først herefter kan VA sende ansøgningen til behandling i kommunen.
Emnet blev drøftet, bl.a.: En brændeovn kan give røggener i nabolaget. Der skal særlige grunde til for at få
en tilladelse fra kommunen, og de tillader ikke opsætning afbrændeovne i alle boliger. Inden nævnet laver
en indstilling til beboermødet, skal der indsamles tilstrækkelige oplysninger om regler, forskrifter mv. Dette
bør ske så hurtigt som muligt, men samtidig sådan, at der formuleres nogle holdbare retningslinier. Biba
indhenter de oplysninger, som foreligger fra behandlingen af en tilsvarende ansøgning fra Hyldespjældet.
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C. Sager til orientering:
8) Orientering fra og spørgsmål til driften:
a) Nyt om de 4 store' driftssager:
• Utætte ateliervinduer: Ingen meldinger om noget nyt.
• 5-års-gennemgangen aftagprojektet: Entreprenøren har endnu ikke svaret på Rambølls rapport om
konstaterede fejl på tagene ved alle boligtyper.
• Udbedring af 'nedfalds-radiatorer: Tages op, når de andre bygge_gager er overstået.
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Grundfos har meldt tilbage på reklamationen, at fejlene er
forårsaget af forøget kalkudfældning, som følge af mangelfuld afsyring. Forløbet siden ibrugtagning af
varmeanlægget bør udredes nærmere ved at gennemgå tidligere reklamationer, breve, mødenotater m.v.

b) Driften i øvrigt:
•Kommunensinstitutionsbyggeri (bålhus og plasttage på skure): Ikke noget nyt fra kommunen.
• Kommunal godkendelse af fjernelse af skillevægge: Kaj har kontaktet Bjarne Zetterstrøm fra BL om
problemstillingen, som vil undersøge det nærme og komme med en redegørelse.
• Kloakproblemerne i Over 1 skyldes, at brønden til regnvandskloakken i strædet er tilstoppet, hvilket har
medført, at vand fra drænrør og tagrender er blevet stemmet op. Endvidere har det vist sig, at brøndene i
mange andre stræder også er tilstoppede. Brøndene skal gennemgås og renses op.
• Kaj blev bedt om en orientering om resultatet af årsregnskab 2002, så snart der i det nye år foreligger et
overblik.

9) Indlæg til GB Posten nr. 276 (deadline 22. januar 2003): Ikke meldinger om indlæg.

D. Huskeliste:
• 'De hængende haver', herunder regler for skure. • Aktivitetsliste for planlagt vedligeholdelse 2003
•Badeværelses-planlægning • Ansvarsplacering(kommunens?) for brud på fjernvarmeledning og skimmelsvamp
i Over• Orienterings-folder om affald til nyindflyttere • Nyindflyttere i øvrigt• NESA~bygningemes
vedligeholdelse• Boligforbedrings"udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes
elforbrug • Indeklimasagen, herunder måling af fremløbstid for varmtvand. •Kommunalgodkendelse af
fjernelse af skillevægge, herunder betydning for boligsikring. • Bil-kørsel på Gagebakken: åbne porte,
håndværkerkørsel og kørselstilladelser • Handicap-forstræde i Sønder • Renovering af de grå betonflader
• Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.).

(Kursiv = emner på nævnsmødes dagsorden.)

9. januar 2003. Med venlig hilsen:
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