
Referat fra nævnsmøde nr. 1, onsdag den 8. januar 2003 

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

Tore Ryberg, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref). Kaj Agnershøj 
(afdelingsleder). Afbud: Jytte Overgaard. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 2, onsdag den 22. januar: Jens melder afbud på forhånd. 
Særlige emner: Forskrifter for badeværelsesrenoveringer. Kommunal godkendelse af fjernelse af 
skillevægge. Mødeforbereder: Jytte Jørgensen. 
b) Kommunens Nytårs festarrangement den 12. januar kl.15.00: 
Birthe har hentet to billetter, som ligger til afhentning af interesserede hos Birthe 
c) VA foreningsmøde, torsdag den 30/1 kl.18.00: 
Biba, Jens og (måske) Birthe deltager. Sten tilmelder. Tilmeldingsfristen er den 23 januar. 
d) Beboermøde om netværk den 3. februar (se pkt. 6 nf) 

3) Referat fra nævPsmøde nr. 21, 4/12: Godkendt med tilføjelse. 

4) Siden sidst. KORT til orientering: 
• Kort nyt fra udvalg: Vaskerigruppen har haft møde den 8/1 (i eftermiddags). Renoveringen - og den 

midlertidige lukning - vil ske i sommerferien. • Over 7 og 8 har udsat deres fælles skurprojekt, bl.a. fordi 
lærketræ ikke kan f'as i de lokale byggemarkeder. • Plancherne med tegningerne det nye beboerhus og 
affaldshusene er endnu ikke modetaget. Arkitekten er blevet rykket, og plancherne kommer meget snart. 

5) Dagsordenen: Godkendt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Netværksprojektet og beboermødet den 3. februar 2003 

a) Netværksprojektet: 
Drøftelse på grundlag af oplæg fra Mumme om beslutningspunkterne til beboermødet: 
- Betalingsform: De er muligt at opkræve størstedelen af anlægsudgifterne som forbedringshusleje og kun 
en mindre del som antennebidrag (hhv. 120 kr. og 59 kr. i følge økonomisk opstilling fra VA). Nævnet 
indstiller til beboermødet, at dette gøres. Hvis udgifterne bliver opkrævet over huslejen, skal der fastsættes 
nogle særlige regler i abonnementsvilkårene, og måske vil det også være hensigtsmæssigt at oprette en form 
for selvstændig forening. Mumme undersøger disse formaliteter til bunds og skriver et forslag ind i 
materialet til beboermødet. - Beslutning om TV 2-Zulu: Da der har vist sig at være overskud på 
antenneregnskabet for år 2002, bliver det ikke nødvendigt at træffe beslutning om at forøge antennebidraget 
for at kunne beholde TV2-Zulu på det nuværende antenneanlæg. - Principbeslutning om mulighed for 
tilslutning af Hyldespjældet til netværket: Det vil det være en fordel både for Hyldespjældet og 
Galgebakken, at Hyldespjældet, når deres netværk bliver færdigt tilslutter sig Galgebakkens hovedstation. 
Det skal foreslås, at beboermødet træffer en principbeslutning, som muliggør dette. Mumme formulerer et 
forslag i materialet til beboermødet. - TV kanalpakker: (Dette emne nåede ikke med i oplægget fra Mumme 
pga. computersammenbrud.). Der skal laves tre pakker: 1: En (næsten)gratis-pakke med i hvert fald 
licensfinansierede kanaler, nabolandsTV og lokal TV. 2: En mellem-pakke, som yderligere indeholder de 
vigtigste danske betalingskanaler og Jtogle andre populære betalingskanaler, men pakken skal være relativ 
billig. 3. En stor pakke, som indeholder et yderligere antal betalingskanaler, som har været anført på ønske
sedlerne (dog ikke meget dyre specielkanaler). 4. Mulighed for at leje en set-top-box for dem som ønsker 
yderligere, specielle og/eller meget dyre kanaler. Mumme laver nogle pakke-forslag til 
beboermødematerialet, som kan anvendes som udgangspunkt for beslutningen. Beboerne opfordres til at 
indlevere evt. ændringsforslag inden beboermødet, så de økonomiske konsekvenser kan blive beregnet. 
Oplægges mailes rundt til nævnsmedlemmerne i weekenden for kommentarer. 

b) Beboermødet i øvrigt: 
- Andre mødepunkter: Etablering af brændeovne udskydes, da der ikke er tid til at få forarbejdet færdigt. 
Kommunal overtagelse af kloak-stikledninger udskydes, da emnet ikke (længere) er presserende. Orientering 
om udskudte 2002-arbejder til udførelse i år 2003 tages med på mødet som det første punkt, fordi det kun 
drejer sig om en kortere orientering. Dirigent: Lars Steinov stiller op som dirigent. Mumme og Birthe sørger 
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for, at han får det nødvendige baggrundsmateriale. - Udsendelse af Indkaldelse og dagsorden: Sten og 
Mumme snakker sammen mandag aften om indkaldelse og dagsorden, som skal være uden senest mandag 
den 20. januar. - Materiale: Mumme har aftalt med Lars, at materialet fremstilles som et særnummer af 
Galgebakke Posten. 

7) Brev fra foreningssekretariatet om kontaktperson-ordningen: 
Spørgsmål vedr. nævnenes behov for og holdning til kontaktpersonordningen. På Galgebakken har nævnet 
brugt kontaktpersonen ved nogle lejligheder, bl.a. som dirigent på et beboermøde og har ved andre 
lejligheder kontaktet bestyrelsen. Der er tilfredshed med kontaktpersonordningen, og ikke behov for at 
udbygge eller ændre ordningen. 

8) Gennemgang af aktivitetsliste for år 2003. 
Kaj gennemgik og kommenterede aktivitetslisten for planlagte arbejder i 2003, bl.a.: Maling afVelux
vinduer (tætningslister gennemgås inden maling), udskiftning af dugruder (nævnet var stemt for, at bibeholde 
den nuværende ordning, hvor beboerne selv angiver på et skema, hvilke ruder som er punkterede), mere 
ude-belysning (bliver taget op med lysudvalget). Endvidere gennemgang aflisten over 2002-arbejder, som er 
blevet udskudt til udførelse i år 2003. På det kommende beboermøde vil Kaj orientere om gennemførelsen af 
disse arbejder i år 2003. For de større arbejder vil der blive lavet udbudsmateriale i løbet af de kommende 
måneder, således at arbejderne kan udføres inden 1. oktober. Budgetterne holder pænt, også på den måde, at 
beløbsrammen på ca. 1,6 mil. kr. for de udskudte 2002-arbejder fortsat er til rådighed for udførelsen af 
arbejderne i 2003. 

C. Sager til orientering: 
9) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager:• Utætte ateliervinduer: Det er aftalt, at arkitekt Per Zwinge deltager i 
syn og skøn.• 5-årsgennemgangen aftagprojektet: hvis ikke entreprenøren har svaret Rambølls rapport 
inden 1/10. sendes et brev. Vedr. de konstaterede fejl gjorde nævnet opmærksom på, at det er vigtigt at 
præcisere, at det er entreprenørens ansvar at gennemgå de enkelte huse for fejl og at det er meget vigtigt, at 
bygningerne efterfølgende gennemgås af rådgiveren for evt. oversete fejl. Kaj oplyste, at der var penge til 
rådighed for dette efterfølgende tilsyn. • Udbedring af 'nedfalds-radiatorer. Ikke noget nyt. 
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: En nærmere undersøgelse af pumpernes tilstand mht. 
kalkaflejringer er endnu ikke foretaget, fordi det er for koldt til at en varmecentral kan lukkets ned i den dags 
tid, som undersøgelsen tager. Der blev spurgt til bemærkningerne i den seneste ELO-rapport, hvor 
konsulenten påpeger, at det medfører et forhøjet elforbrug hos pumperne, når ventilerne er delvist lukkede 
for at begrænse gennemstrømningen af vand. Kaj svarede, at dette bliver inddraget i det kommende arbejde 
med at optimere styringen af varmeanlægget. 

b) Øvrigt nyt fra Driften 
•JesperRasmussen, VA har udbudsmaterialet til affaldshusene klar i morgen. Kopi af materialet gives til 
nævnet, men kun til orientering med mindre Kaj og Jesper finder, at der er problemer. 
• Resultatet fra kommunens nabohøring vedr. nyt beboerhus ligger klar efter den 20. januar, som er fristen 
for indsigelser, og materialet til nyt beboerhus skal ligge klar den 7. februar. 

10) Brev til nævnene fra Jesper Brunholm om sin udtræden af V As bestyrelse m.v. 
I det medsendte materiale begrunder Jesper Brunholm nærmere sin udtræden af V As bestyrelse. 
Problemstillingerne blev drøftet, og Jesper Brunholms udtræden blev taget til efterretning. 

11) Indlæg til GB Posten nr. 276: Referatet fra beboermødet den 28. november bringes i dette nummer. 

D. Huskeliste: 
• 'De hængende haver', herunder regler for skure. • Akti.vitetsliste for planlagt vedligeholdelse 2003 •Badeværelses
planlægning • Ansvarsplacering (konununens?) for brud på fjernvanneledning 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. • Kommunal godkendelse 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.). 

28. Januar 2003. Med venlig hilsen: Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr.2, 22. januar 2003 
A. Formalia: 
1) Til stede og afbud: 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 3, onsdag den 5. februar: 
Mødeforbereder: Jytte Jørgensen 
b) VA foreningsmøde, torsdag den 30/1 kl. 18.00 i VA-Huset: Jens og Biba deltager. Sten tilmelder. 
c) Beboermøde om netværk den 3. februar: Se pkt. 6 nf. 
d) BL 9. kreds konference den?/?: Biba vil gerne deltage. Kursusgebyr på 2750 kr. blev bevilget. 

3) Referat fra nævnsmøde nr. 1, 8/1.2003: Godkendt med et par rettelser. 

4) Siden sidst. KORT til orientering: 
• Kort nyt fra udvalg: Annette fortalte, at mange folk af forskellige grunde er gået ud af genbrugsgruppen. I 
øvrigt savner gruppen meget miljømedarbejderen til at fa styr på de praktiske ting. Jytte Overgård tilbød at tage 
nogle vagter, hvis der bliver problemer med at få vagterne besat. • Indkøb til nævnslokalet: Sten fortalte, at 
VA er ved at oprette Føtex i rekvisitionssystemet. Ud over indkøb afkassettebånd,til beboermødet vil han bruge 
det til at indkøbe div. manglende køkkenting til nævnslokalet. 

5) Godkendelse af dagsordenen. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Netværksprojektet og beboermødet den 3. februar 2003 

Frank fra Delcom, som er ekspert i Tv-kanaler, vil være tilstede på beboermødet. Lars Steinov stiller op til 
dirigenthvervet og Knud som meddirigent. Inden mødet og på baggrund af de indkomne forslag koordinerer 
Mumnie mødeproceduren sammen med dirigenterne. 

7) Dato for regnskabsbeboermødet i april (I. udkast til tidsplan vedlagt) 
Tirsdag den 22. april som foreslået afVA bliver datoen for regnskabsbeboermødet. 
Nævnsmøde nr.7 rykkes frem til mandag den 7. april (fra onsdag den 9. april), således at det kan 
afholdes umiddelbart inden materialet til beboermødet skal gøres klar til trykning jvf. tidsplanen. 

8) Bygge-projekterne m.m.: 
a) Nyt beboerhus: Beboerne i Sten 4-8 og 2-7 har lavet nogle indsigelser med beboerhusprojektet i 
forbindelse med kommunens nabohønng. Indsigelserne går bl.a. på indkig i haverne fra husets gavlvinduer, 
støj fratagterrassen, fældning af træer og sløjfningen af jordvolden. De to første indsigelser finder nævnet 
rimelige og noget der kan og bør tages højde for, mens sløj:fuingen af jordvolden og fældningen er træerne er 
uundgåelige som følge af husets placering. Indsigelserne bliver taget op på det kommende møde med VA og 
arkitekten, hvor bl.a. også køkken-indretning, adgangsveje og planlægningen af udeområderne skal drøftes. 
Referaterne fra møderne om projekteringen af beboerhuset sendes til Jesper Rasmussen, VA og 
medlemmerne af byggeudvalget. 
b) affaldsø-projektet: Projektet er sendt i udbud den 15. januar, og fristen for tilbud er sat til den 4. februar. 
Imidlertid skal kommunens økonomiudvalg allerede den 5. februar have meddelelse om resultatet af 
udbuddet, og herved bliver det i praksis umuligt for Galgebakkens beboere at nå at forholde sig til 
udbudsresultatet. Det blev drøftet, om der bør indkaldes til et beboermøde under alle omstændigheder, eller 
om det kun skal gøres, hvis licitationsprisen bliver for høj. Kommunens byplanafdeling har sendt et brev, 
hvor de beder om yderligere oplysninger om affaldsøerne. De ønskede oplysninger fremskaffes snarest. 
c) Brandovne: Biba har bedt Mona Lauersen, V A om at sende materialet fra behandlingen af en lignende 
beboeransøgning om etablering af brændeovn i Hyldespjældet. Inden emnet tages op på et beboermøde, bør 
kommunen spørges om dens krav, vilkår og generelle indstilling, således at dette kan fremlægges for 
beboermødet. 

9) Anmeldelse til kommunen ved fjernelse af skillevægge. 
Bjarne Zetterstrøm fra BL har oplyst til Kaj, at der ikke er helt klare retningslinier for ændring af 
ruminddeling. V ed en permanent ændring af ruminddeling kræves dog en kommunal godkendelse, aht. dens 
muligheder for at kunne anvise boliger til børnefamilier. Dette besvarer imidlertid ikke spørgsmålet om, 
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hvorvidt fjernelse aflette skillevægge kan betragtes som en pennanent ændring af nunstatus. For at komme 
videre blev det besluttet, at der nedsættes et nævnsudvalg, som sammen med Kaj får afklaret: 
1. Hvad er egentlig kommunens holdning? 2. Hvordan sikres det som situationen er nu, at de som får tilbudt 
en Galgebakkebolig af VA samtidig bliver oplyst om det faktiske antal rum, således at afdelingen ikke 
kommer til at betale for retablering af evt. manglende skillevægge. 3. Hvordan tilrettelægges en samlet 
registrering af tidligere foretagede ændringer i boligerne. 

10) Renovering af badeværelser 
a) De generelle tekniske forskrifter for beboere, som vil foretage private renoveringer 
Notatet fra dec.1999 udarbejdet af Ole Binderup blev drøftet igen. Hensigten med notatet vat, at formulere 
de tekniske forskrifter i følge SBis anvisninger og godkendelsesprocedurer i følge den almindelige råderet, 
til brug for beboere, som ønsker at foretage private badeværelsesrenoveringer. Kaj skal spørge V A, om man 
har nogle indvendinger til notatet, herunder at beboere pålægges at betale for at få synet arbejdet af et 
rådgivende ingeniørfirma, som til gengæld påtager sig ansvaret, hvis der senere viser sig fejl i det udførte 
arbejde. Endvidere skal Kaj bede V A om at få de projektbeskrivelser for private badeværelsesrenoveringer, 
som V A har godkendt, så nævnet kan få en indsigt i, hvilke kriterier V A har lagt til grund for vurderingen. 
b) Udarbejdelse af konkrete projektbeskrivelser 
Der skal gang i arbejdet med at få udfærdiget nogle konkrete projekttegninger for renovering af forskellige 
typer badeværelser og renoveringer på forskelligt niveau. Projekttegningerne skal bruges dels som grundlag 
for forslag om fælles renoveringer og dels for beboere, som ønsker at få en fremrykket renovering af eget 
badeværelse. I projektet skal også indgå udbedring af indeklima- og :fugtproblemer på badeværelserne. 

11) Computer og kopimaskine: 
a) Tilbud om ny servicekontrakt fra MiCo: Sten beder om, at få tilsendt et nyt tilbud om en kontrakt med 
en lidt mindre omfattende serviceordning (svarende til den nuværende, dog kun med en arbejdsplads). 
b) Bærbar computer og projektorkanon: Til dette afsatte budgetbeboermødet 40 .. 000 kr. Sten undersøger, 
b. la. via MiCo, hvad man kan/bør anskaffe. 

, Ny kopimaskine: Kontorets kopimaskine har længe virket.for ustabil og for langsom. Sten går i gang med 
en mere systematisk undersøgelse af mulighederne for at anskaffe en bedre maskine. 

C Sager til orientering: 
12) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager 
b) •Utætteateliervinduer og• 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Kaj har skrevet til Advokatfirmaet Poul 
Schmidt og bedt dem påminde entreprenøren om, at de endnu ikke, trods telefoniske henvendelser, har givet 
tilbagemeldinger.• Udbedring af 'nedfalds-radiatorer: Afventer.• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: 
Vejret er stadig for koldt til, at en varmecentral kan nedlukkes en hel dag for eftersyn af pumperne. 
c) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Kaj venter stadig på tilbud for opsætning af nye lamper og har rykket i sidste uge. • Regnvandsbrønde og 
-kloakker i gårdhavehus-strædente er blevet gennemgået og mange var tilstoppet og havde opstemmet vand. 
Brøndene skal besigtiges en gang årligt fremover. Der er også fundet (endnu) et tilfælde af et 
regnesvanskloakrør, som ikke har været forbundet med et nedløb, hvilket giver jord og grus i 
regnvandskloaksystemet og risiko for tilstopning. • I Skrænt har der været brud på et fjernvarmerør. Bruddet 
skyldes muligvis en defekt svejsning og skal i så fald dækkes af garantien fra varmesagen. • Legeplads
projekterne er midlertidigt indstillet pga. den hårde frost. 

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-bygningernes vedligeholdelse • Boligfoibedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug• Indeklimasagen, herunder måling af 
fremløbstid for vanntvand. •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 = punkter på nævnsmødets dagsorden) 
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Referat fra nævnsmøde nr. 3, onsdag den 5. februar 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede:, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen (kun under pkt. 6), Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe 

Olsen, Jytte Overgaard, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj 
Agnershøj (afdelingsleder). Under pkt. 7 og 8 endvidere Jesper Rasmussen (V As byggechef). 
Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Annette Schrøder. 

Særligt Punkt: 
Status for de to store byggeprojekter 
(Tidl. pkt. 7. Fremrykket da V As byggechef var tilstede for at orientere om sagerne.) 

a) Nyt beboerhusprojektet: Jesper Rasmussen, suppleret af Biba, orienterede om sagens status, bl.a.: 
Ansøgningerne til kommunen blev sendt inden jul. Fra V A i hht. almen-boliglovgivningen og fra arkitekt 
Dorte Mandrup i hht. byggelovgivningen. Kommunens byplanafdeling har herefter ment, at en nabohøring 
var påkrævet og har gennemført denne. Arkitekten søger så vidt muligt at tage højde for indvendingerne i det 
videre arbejde med projektet. For beboerhusprojektet er der et par naboproblemer 'den anden vej', idet 
institutionen for nyligt har opført en overdækket bålplads tæt ved det kommende beboerhus og endvidere 
ligger et gammelt skur helt op til skellet fa meter fra det kommende beboerhus. Kommunen indstillet på at 
flytte eller fjerne skuret dog under forudsætning af, at dette ikke indebærer udgifter for kommunen. 

Nævnet anmodede Jesper Rasmussen om at erindre den/de relevante instans(er) i kommunen om, at da 
Galgebakkens beboermøde i sin tid (den 28. februar 2001) besluttede at frasælge bygningerne inklusiv 
beboerlokalerne, var det pga. et markant ønske fra kommunens side, fremført på beboermødet af Borgmester 
Finn Aaberg og med et klart tilsagn om, at Galgebakken ville fa udvidet høringsret i forbindelse med 
ombygningerne af institutionerne. Derfor forventer nævnet et forløb, hvor kommunen agerer smidigt og med 
hensyntagen til naboskabet med det kommende nye beboerhus. 

Jesper Rasmussen orienterede endvidere om de økonomiske rammer for byggeriet: 'Grundbeløbet' på 2,2 
mil. kr. har været afklaret et godt stykke tid, men Finansstyrelsen er fortsat i g1;1.ng med at beregne de 
økonomiske implikationer som følge af ændringerne i rentesikringen, som formodentlig indebærer en 
yderligere økonomisk lettelse. Ole Clausen har rykket Finansstyrelsen både for et svar og for en svardato, 
men Finansstyrelsen har kun villet oplyse, at beregningen vil tage sin tid. 

Projekteringen af det nye beboerhus må altså fortsat ske uden en præcist viden om de økonomiske rammer 
for projektet og uden kendskab til, hvornår Finansstyrelsen agter at besvare forespørgslen. Nævnet bad 
derfor Jesper Rasmussen om at undersøge muligheden for at fa udarbejdet en beregning af de økonomiske 
konsekvenser ad andre kanaler, f.eks. i BL. 

b) Affaldsøerne: Jesper Rasmussen orienterede: Resultatet af licitationen er netop indkommet, men er endnu 
ikke nået at blive vurderet. Vedr. godkendelsesproceduren for projektet, så har V As bestyrelse godkendt 
princippet for finansieringen, og ansøgningerne er på samme måde som beboerhusprojektet sendt til 
kommunen. Kommunen har efterfølgende bedt om en række supplerende oplysninger. Endvidere har en 
beboer klaget til kommunen over en række forhold vedr. bygningerne. VA har hurtigt tilsendt kommunen de 
ønskede oplysninger og Jesper Rasmussen mente, at der stadig var en chance for, at kommunalbestyrelsen 
kunne nå at tage stilling til sagen på sit møde den 11. marts. 

Der var en betydelig bekymring for, om kommunens behandling af de to byggeprojekter og især affaldsøerne 
kommer til at trække ud, så det i praksis ikke bliver muligt at overholde de tidsfrister, som ved tidligere 
lejligheder er aftalt med samme kommune. Det blev drøftet, om der skulle laves en henvendelse til 
politikerne, for at gøre dem opmærksom på problemet. Men der var stemning for at afvente og forvente, at 
kommunens sagsbehandling vedrørende affaldsøprojektet færdiggøres i rette tid til, at den politiske 
udvalgsbehandling og kommunalbestyrelsens beslutning kan nås. Til byggeudvalgsmødet på Galgebakken 
den 12. februar og til næste nævnsmøde den 26. februar er der klarhed om, hvorvidt sagerne kommer på 
kommunalbestyrelsens dagsorden. 

Referat fra Nævnsmøde nr. 3, onsdag den 5. februar 2003 Side 1 af 3 



2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 4, onsdag den 26. februar: Mødeforbereder: Jytte Jørgensen 
b) Byggeudvalgsmøde den 12 februar (jvf. ovenfor) 

3) Referat fra nævnsmøde nr. 2, 22/1: Godkendt med ændringer. 

4) Siden sidst. KORT til orientering: 
• Kort nyt fra udvalg: Boligforbedringsudvalget tag~r sig af problemerne om nedtagning af skillevægge og 
forandringerne i boligerne i øvrigt. Kaj retter henvendelse til kommunen for at høre om dens stilling til fjernelse 
af skillevægge. • Foreningsmødet den 30/1: Mødet drejede sig bl.a. om Askerøds utilfredshed med VA og 
Jesper Brunholms udtræden af bestyrelsen samt overvejelserne i Asker ød om en evt. udtræden af V A. 
Foreningsmødet tilkendegav et ønske om, at Askerød forbliver i VA og løse problemerne her. 

5) Godkendelse af dagsordenen: Godkendt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Efterbehandling af beboermødet den 3. februar 2003 

Behandlingen af beboermødets hovedemne; valg af Tv-kanaler forløb udmærket. Der blev vedtaget en række 
ændringsforslag til, hvilke Tv-programmer som skulle være i de forskellige pakker. Efterfølgende har der 
imidlertid vist sig qet problem, at nogle af leverandørerne ikke uden videre vil acceptere, at deres kanaler 
ikke bliver lagt i den billigste og mest udbredte grundpakke. Med Viasat er problemet dog blevet løst med en 
henvendelse til selskabets direktør. 

På beboermødet blev der, på en temmelig træls måde, startet en diskussion om Internetdelen, bl.a. om 
hvorvidt kapacitet og serviceydelserne er utilstrækkelige for storforbrugere af Internettet. Nævnets hensigt 
er at fa Internetdelen i gang så hurtigt som overhovedet muligt, dvs. så snart kabelnetværket er klar til brug. 
Derefter kan en brugerforening overtager ansvaret for at tilpasse og evt. udbygge EDB- og Internettet-delen 
afhængig af, hvad brugerne finder behov for og ønsker at betale for. 

8) Drøftelse af og evt. beslutning om indkaldelse til beboermøder om de to byggeprojekter: 
Sagerne ikke er færdigbehandlet i kommunen, og for beboerhus-økonomiens vedkommende heller ikke i 
Finansstyrelsen (jvf ovenfor). Det vides endnu ikke, hvornår dette sker, og hvilke evt. ændringer i vilkårene 
for projekterne, som myndighedernes behandling forårsager. Pga. den 'flydende' situation, kan der endnu 
ikke planlægges tidspunkter for beboermøder om projekterne. 

C Sager til orientering: 
9) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager 
• 5-årsgennemgangen aftagprojektet; Der er sendt brev fra advokatten til entreprenøren, hvor der rykkes for 
svar på 5-årsgennemgangen. I forbindelse hermed ønskede nævnet, at entreprenøren leverer en detaljeret 
gennemgang af alle de steder, hvor der er udført udbedringsarbejder, således at Galgebakken ikke skal 
foretage en selvstændig gennemgang af hele byggeriet, når udbedringsarbejderne skal efterkontrolleres. 
•Utætteateliervinduer,• Udbfdring af nedfalds-radiatorer og• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: 
Ikke noget nyt siden sidst. · 

b) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Maling af de hvide træer: Kunstneren Michael Hansen giver en pris for arbejdet, og afdelingen stiller en lift 
til rådighed.• Rengøring og renovering af lamper og opsætning af nye: Der er anskaffet en ny type pærer, 
som opsættes i nogle af de rengjorte lamper som forsøg. der er kommet tilbud på opsætning af lamper ved de 
høje trapper. • Forskrifter for private badeværelsesrenoveringer: Kaj har fundet noget materiale fra 
rådgiverfirmaet Birger Lund, som Ole Binderup tilbage i 1998 havde kontakt.til. Firmaet kan dog ikke huske 
nærmere om projektet. Kaj har kontaktet et murerfirma for en vurdering af problemstillingerne. Firmaet 
mener bl.a., at fotos nok kan bruges som dokumentation for rigtigheden af de udførte arbejdsprocesser. Kaj 
har endvidere fra V A faet lovning på, at regler og forskrifter fra de øvrige afdelinger tilsendes samt 
materialet vedr. det tidligere godkendte private renoveringsprojekt på Galgebakken. 
• Pladsmangel for modtagestationen?: Kaj fortalte, at der er opstået et pladsproblem for netværkets 
modtagestation. På et tidligere tidspunkt i forløbet oplyste rådgiverne, at der ville være tilstrækkelig plads på 
det sted, hvor det gamle antenneanlægs modtageudstyr er placeret, og projektet blev prissat på dette 
grundlag. Nu ser det imidlertid ud til, at udstyret fylder mere end, hvad der den gang blev oplyst. 

Referat fra Nævnsmøde nr. 3, onsdag den 5. februar 2003 Side 2 af 3 



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-bygningernes 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.) • Renoverjng og nye lamper. • Maling af de hvide træer. 

(kursiv = punkter på nævnsmødets dagsorden) 

27. februar 2003. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

L~~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 4, onsdag den 26. februar 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, 

Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Endvidere Poul Evald Hansen 
under det ekstraordinære punkt. 
Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Jens Ellesøe Olsen, Tore Ryberg, Jytte Overgaard. 

Ekstraordinært punkt: Fældning, rydning og beskæring på støjvoldene: 
Poul Evald Hansen have bedt om at fa emnet taget op som en hastesag og var kommet til stede for at fremlægge 
problemet: På to områder af støjvolden ved Vester 8 og 9 var tjørnen blevet skåret helt ned og flere egetræer var 
fældet. Tidligere havde 7-8 beboere fra området haft et møde med grønt udvalg. På mødet havde der kun været 
bred tilslutning til en begrænset beskæring af tjørnen, og ikke til rydninger og træfældninger. Men alligevel har 
grønt udvalg uden yderligere orientering besluttet rydningerne og fældningerne. Endvidere har Poul Evald hørt, 
at et fritstående træ i området også skal fældes, hvilket han ikke synes, at der er nogen grund til, da træet ikke 
står tæt på nogle haver. Poul Evald ønskede, at nævnet beder grønt udvalg om at fa indstillet yderligere 
rydninger på støjvoldene og fældninger af store fritstående træer, indtil et beboermøde kan tage stilling til sagen. 

Baggrunden blev drøftet, og det blev nævnt, at tjørnen kun var kraftigt beskåret, men ikke ryddet. 
Baggrunden var, at der de to steder ligger haver meget tæt på støjvolden. Endvidere var det kun et enkelt egetræ, 
som var faldet i området, og der bliver generelt tyndet ud i egetræerne på støjvolden, for at de tilbageværende 
kan danne kroner. Træfældninger og udtyndinger er emner, som dårligt kan behandles på beboermøder. Det må 
ske i en mindre gruppe i samarbejde med gartneren. Der var stor tilfredshed med, at Poul Evald går aktivt ind i 
grønt udvalg. Kaj Agnershøj oplyste, at udtyndingsarbejdet er overstået for denne sæson. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Onsdag den 12. marts: Næste nævnsmøde (nr. 5). 
Særlige emner: Indkaldelse til regnskabsbeboermøde. Mødeforbereder: Jytte J. 
b) Onsdag den 5. marts :Stiftende GF i GalgebakkeNet 
c) Onsdag den 19. marts: Foreningsmøde VA-husetkl. 18.00 
d) Torsdag den 27. februar: Møde i beboerhusgruppen. 

3) Referat fra nævnsmøde nr. 3, 5/2: Godkendt 

4) Siden sidst KORT til orientering: 
• Kort nyt fra udvalg: 

Vaskerigruppen: Efter en række møder og undersøgelser er konklusionen, at også rummet bør renoveres. Dette 
nødvendiggør, at der optages et lån på 1 mio. kr. 
Indeklimaudvalget : Der er behov for at fa foretaget nogle ændringer/tilføjelser i databasen, og udvalget har 
aftalt med Niels Keller, som har designet databasen, at han ordner dette. 

5) Dagsordenen: Godkendt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Netværksprojektet. Mumme og Kaj orienterede, bl.a.: 

a) Nyt om anlægsprojektet: Anlægsarbejdet kører planmæssigt, og de første varsler om arbejde inde i 
boligerne er udsendt i Torv. Der er fundet en løsning med placeringen af teknikken, idet rummet på 
genbrugspladsen, som bruges af blikkenslageren, afgives til formålet. 

b) GalgebakkeNet: Det længe har været meningen, at der skal oprettes en forening for brugerne af 
netværket, så initiativet kan ses som en opstart på dette. Men hvis meningen er, at realiseringen af netværket 
skal afvente etableringen af en netværksforening, bliver konsekvensen at ibrugtagningen af netværket må 
udskydes. I det udsendte oplæg og forslaget til vedtægter fra initiativgruppen er der i øvrigt en række 
organisatoriske og juridiske problemer, mht. ejerskab, økonomi og ansvar for driften af anlægget, som bør 
afklares inden foreningens formelle stiftelse finder sted. Jens og Mumme deltager i mødet om den stiftende 
GF den 5. marts og fremfører disse problemstillinger. 
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7) Byggeprojekterne: 
a) Affaldsøerne: Kommunen har oplyst, at den vil gennemføre en nabohøring om affaldsøerne inden sagen 
færdigbehandles og sendes til kommunalbestyrelsen. Konsekvensen af dette er, at tidsfristen til 1. maj, som 
er aftalt med Arbejdstilsynet og kommunen, i hvert fald ikke kan overholdes. 
b) Det nye beboerhus: Licitationstilbudene foreligger den 12. marts, og når tilbudene er vurderes kendes 
økonomien for selve huset. Herefter mangler projekteringen af udeområdeme og beregning af det samlede 
beboerhus-projekts økonomi. Men Finanstilsynets beregning af de økonomiske konsekvenser af salget 
mangler stadig, og inden dette er kendt kan der ikke afholdes beboermøde om det samlede projekt. 
c) Afholdelse af møde med kommunen for konsekvensforhandlinger: Byggeudvalget og VA har foreslået 
kommunen et møde med deltagelse af alle de involverede parter, hvor problemerne i forbindelse med 
affaldsøerne og beboerhuset/institutionerne kan drøftes igennem og afklares, så tempoet i sagsbehandlingen 
kan øges og projekternes tidsterminer kan overholdes. Men der er endnu ikke kommet svar fra kommunen. 

8) Planlægning af beboermøder 
a) Ekstraordinære beboermøder: 
Nyt beboerhus: På byggeudvalgsmøde i morgen vides det, om sagen når frem til behandling på det først 
kommende møde i kommunalbestyrelsen. Men en beboermødeindkaldelse er endvidere afhængig af, at der 
forligger en tilbagemelding fra Finansstyrelsen (jvf. of.) 
Nyt Vaskeri: Arbejdsgruppen konkluderer, at der samtidig med udskiftningen af maskinerne bør ske en 
grundigere renovering af rummet, fordi rummet generelt trænger meget til en renovering og fordi 
indretningen er meget uhensigtsmæssig, hvad angår arbejdsmiljø ved pasning af maskinerne. Hvis 
renoveringen af rummet udskydes til senere indebærer det, at maskinerne skal :fjernes midlertidigt, hvilket vil 
fordyre og besværliggøre renoveringen. Til anskaffelse af maskiner og vvs-arbejde er der afsat 1,3 mio. kr. 
på budgettet, men til renoveringen af rummet skal det foreslås på det kommende beboermøde, at der optages 
et lån på 1 mio. kr. Overdragelse af kloakstikledninger til kommunen og fælles indkøb af el via VA sættes på 
beboermødet, som to ekstra punkter. 
Beboermødet om nyt vaskeri m.m. indkaldes til tirsdag den 25. marts. 
b) Regnskabsbeboermøde og nævnsvalg den 22. april: 
Det første regnskabsudkast foreligger endnu ikke, men Kaj arbejder på det sammen med Ole Clausen,. og 
datoen 22. april for regnskabsbeboermødet, som tidligere er aftalt med V A, kan overholdes. Proceduren med 
nævnsberetning, valg osv. skal i gang. 

C Sager til orientering: 

9) Orientering fra og spørgsmål til driften: 
a) Nyt om de 4 store' driftssager: • Utætte ateliervinduer: Advokat Kristian Hartlev har oplyst, at der 
meget snart kommer et konkret udspil. • 5-årsgennemgangen: Udbedringsarbejderne på tagene i 1. etape er i 
fuld gang. Især på tagene i Vester har der været mange tage, som skulle repareres. Rambøll er i færd med at 
proceduren for kvalitetssikring af reparationsarbejdet. 5-års gennemgang af 2. etape går som planmæssigt i 
gang til efteråret. • Udbedring af nedfalds-radiatorer- afventer. • Udskiftning efpumper i varmeanlægget: 
A:finonteringen af en varmeveksler for kontrol og fejlfinding sker i næste uge, og derefter holdes møde med 
Bakker Hansen. 5-årsgennemgangen af vareprojektet skal i øvrigt finde sted i år. 
b) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Renoveringen af lamper: Tilbudet på opsætning af nye lamper ved de høje trapper er endnu ikke modtaget. 
Man er i gang med at udpege de steder, hvor der skal ske en forsøgsvis opsætning af nye armaturer i 

·eksisterendelamper. • Skillevægge: Kaj har talt med Ejner Serup om, hvorvidt der skal ske en anmelde til 
kommunen af skillevægge, som nedtages. Svaret er, at hvis :fjernelsen er permanent skal det meddeles - men 
ikke ansøges - i BBR (= kommunens Bygnings- og Bolig Register). Men om nedtagningen af skillevæggene 
skal betragtes som permanent eller ikke-permanent er fortsat ubesvaret. • Indeklima- og mug-problemer: 
Ejendomskontoret bruger en hel del tid på beboerhe,ivendelser om dette, bl.a. har Hussvamp-laboratoriet 
været rekvireret til at lave målinger i en bolig. 

10) Udflugt til Ladegårdsparken, Holbæk. 
Udearealerne er her er udført på en måde, som arkitekt og landskabsarkitekt foreslår på GB. Beboerhus
udvalget tager på en udflugt til stedet. 
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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-bygningernes vedligeholdelse• Boligforbedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug • Indeklimasagen, herunder måling af 
:fremløbstid for varmtvand •Kommunalgodkendelse af.fiernelse af skillevægge, herunder betydning for boligsikring. 
• Bil-kørsel på Gagebakken: åbne porte, håndværkerkørsel og kørselstilladelser • Handicap-forstræde i Sønder • 
R,enovering af de grå betonflader• Fondsansøgningv. Biba (a.økologi i beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og 
~ing.). • Maling af de hvide træer. • Renovering af udendørsbelysningen. 

(kursiv = punkter på nævnsmødets dagsorden) 

14. marts 2003. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

(1u1~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 5, onsdag den 12. marts 2003 

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

Jon Sandreid, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj (afd.leder). 
Afbud: Knud Hansen, Margit Iversen, Jytte Jørgensen, Tore Ryberg, og Maj Green Petersen fra Vi i V A. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 6: Onsdag den 26. marts. Start kl.19.00 ! 
Særlige emner: Besøg af Vinie Hansen for en drøftelse afny direktør. Forberedelse af 
regnskabsbeboermødet (inkl. 1. behandling afregnskab 2002.) Mødeforbereder: Jytte Jørgensen. 
b) Onsdag den 19. marts: Foreningsmøde VA-huset kl. 18.00 - blir måske aflyst (det blev det/ref.) 
c) Onsdag den 25. marts : Beboermøde om vaskeri m.m. 
d) Kredsmøde i BL 5/4. Igen deltagere fra GB.(Biba optaget af arbejde) 

3) Referat fra nævnsmøde nr. 4, 26/2: Godkendt med rettelser. 

4) Siden sidst KORT til orientering: 
• GB Net: Mumme orienterede om forløbet af mødet den 5. marts.• Netværksprojektet: Ca. 500 
tilmeldinger er modtaget, hvilket er ganske mange. Projektet kører stort set som planlagt. 
• Affaldsøer: Sagsbehandleren i kommunens byggesagssektion har udtrykt en negativ holdning til 
blomstermotiverne på tagene og har foreslået arkitekten, at udarbejde andre forslag. Men VA og nævnet har 
bedt forvaltningen om, i stedet at fremsende projektet til kommunalbestyrelsen blot uden forvaltningens 
anbefaling, og der sendes et brev til det politiske udvalg med en begrundelse for denne anmodning. 
Konsekvenserne af forsinkelsen skal drøftes med kommunen og Arbejdstilsynet. 
• Nyt beboerhus: Tilbud på huset netop indkommet og det ser ud til, at der skal findes besparelser. 
Udeområdemif skal projekteres og koordineres med institutionemes·område, skal laves. Der skal ske en 
henvendelse til kommunen vedr. aftalen om høringsret: ·· ·, 
• Indkøb af bærbar computer og projektor til beboermøder m.m.: Sten orienterede om mulighederne, 
snakker videre med Jens og henvender sig til Mi Co for at tilbud. 
• Birthe fortalte, at en undersøgelse om varmeforbrug m.m. er under vejs fra SBI. Undersøgelsen bygger 
bl.a. på SBI-spørgeskemaer fra Galgebakkebeboere.• Ny direktør: På baggrund af brev og spørgeskema 
fra V A drøftede nævnet emnet, der tages op igen sammen med Vinie Hansen som første punkt på næste 
nævnsmøde. 

5) Godkendelse af dagsordenen. Godkendt. 

B. Sager til beliandling og beslutning: 
6) Forberedelse af beboermøde den 25/3 om vaskeri m.m.: 

a) Beskrivelse af vaskeriprojektet og beslutningsforslaget: Oplægget bliver uddybet af Biba mht. 
beskrivelse af antal maskiner og projekt-økonomi. Til beboermødet fremlægges yderligere et par overheads. 
b) Kloak-overdragelse og el-salg: Materiale og anbefalinger fra VA vedr. emnerne lægges til grund for 
nævnets indstilling i materialet. 
c) Dirigent: Biba spørger Dorte Brink, om hun vil stille op. Jon stiller op som med-dirigent. 

7) Regnskabsbeboermødet den 22. april 
a) Biba går i gang med beretningen fra nævnet. Afdelingens årsregnskab er først klar til udsendelse den 20. 
marts til efterfølgende behandling i økonomiudvalget og nævnet. Kaj kunne dog oplyse, at er regnskabet er i 
udmærket balance. Revisorgodkendt årsregnskab fra beboerhuset ligger klar - i øvrigt med et smukt resultat. 
Sten sender det videre til V A. 
Indkaldelse til regnskabsbeboermødet bliver uddelt snarest samme med en foreløbig 'standard'-dagsorden. 

8) Beboerhenvendelse fra Skrænt 3 om strøm til strædelamper: 
Beboerne i strædet ønsker, at strømmen til de fælles lamper i strædet, som de selv sætter op, bliver leveret af 
GBs fælles strømforsyning. Problemet i deres ønske er, at beboerne i andre stræder som sættes ekstra lamper 
op, selv sørger for strømforsyningen via de private elmålere, og det vil hurtigt skabe præcedens, hvis 
beboerne i et enkelt stræde :far lov til at tappe strøm over den fælles elmåler. 
Biba skriver et brev til beboerne i skrænt 3, med dette svar. 
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C Sager til orientering: 
9) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: 
• Utætte ateliervinduer: Advokat Kristian Harlev har sendt en anmodning om, at der foretages syn og skøn. 
• 5-årsgennemgangen: Rambøll er i gang med at tjekke tagereparationerne ud fra en liste fra entreprenøren. 
• Udbedring af nedfalds-radiatorer: Afventer fortsat. 
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: Der er bestil reservepakninger, så disse for hånden inden 
adskillelsen af en pumpe foretages. 

b) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Nyanskaffelse og renovering af lamper: Der er modtaget et tilbud på arbejdet med opsætning af nye 
lamper fra HRH, til en pris til under halvdelen af, hvad GBs faste håndværker har tilbudt. Dette tilbud vælges 
og arbejdet sættes i gang hurtigt. Lamperne på p-plads B og andre steder er blevet forsynet med nye 
armaturer og sparepærer for en nærmere vurdering af lysudvalget. 
• Indeklimaet: Hussvamplaboratoriets målinger, som er foretaget i 4 boliger, viser, at der er problemer. 
•Andet? 

10) Askerød på vej ud af VA? 
V A har forespurgt hos BL, hvorvidt en udmeldelse af en afdeling er mulig. BL har svaret, at dette næppe kan 
lade sig gøre, fordi der ikke er noget lovgrundlag for det. 

11) Indlæg til GB Posten, april nr. 279 (deadline den f9. marts): 
Mumme orienterer om statussen mht. til de ca. 500 modtagne tilmeldinger. 

12) Cykelforretningen lokaler: 
Mwµme.fortalte, at han var blevet kontaktet af en beboer; som,yille høre om mulighederne for, at indrette , · , , .. 
bygningen til motorcykel-parkering. 

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-bygningernes vedligeholdelse • Boligforbedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og resetvedele, f.eks. trinetternes elforbrug • Indeklimasagen, herunder måling af 
fremløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse 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. totv og pladser. c.Fatvesætning og 
maling.). • Maling af de hvide træer. • Renovering af udendørsbelysning. 

(kursiv = punkter på nævnsmødets dagsorden) 

27. marts 2003. Med venlig hilsen: 

dfua~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 6, onsdag den 26. marts. 
1) Til stede: Knud Hansen, Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, 
Jytte Overgaard, Tore Ryberg, Jon Sandreid, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj 
(afdelingsleder). Under 'særligt punkt' endvidere Vinie Hansen, kontaktperson til V As bestyrelse. Afbud: 
Annette Schrøder. 

Særligt punkt: 
Ansættelse af ny direktør. 
Vinie Hansen indledte: Bestyrelsen har ønsket en samtalerunde med alle nævnene om den kommende direktørs 
funktion og rolle, inden man går i gang med ansættelsesproceduren for en ny direktør i V A. Hensigten er, at 
ansættelsen kommer til at virke samlende på VA og dermed kan være med til at overvinde de problemer, som 
især Askerød har givet udtryk for. Bestyrelsen ønsker endvidere, at benytte lejligheden til at fa en respons fra 
nævnene på, hvordan de oplever, at driftsstrukturen fungerer i afdelingerne. 

- Vedr. direktør-stillingen: Alle nævnsmedlemmer lagde meget vægt på, at en direktør skal være i stand til 
at uddelegere ansvar og kompetence, både til andre medarbejdere i VAs centrale administration og til 
afdelingerne. Endvidere blev der nævnt en række mere specifikke ønsker til stillingsprofilen. 

- Vedr. strukturen: Her lagde nævnet vægt på, at strukturen respekterer afdelingernes selvstændighed mht. 
egne forhold og giver mulighed for et tæt samarbejde mellem nævn og afdelingsleder. Endvidere skal V A
husets ansatte have mulighed for at agere hurtigt og selvstændigt på henvendelser fra afdelingerne uden først at 
skulle afvente beslutninger oven fra. Begge dele har knebet gevaldigt igennem flere år, men i løbet af det sidste 
halve års tid er forholdene blevet mærkbart bedre. Især blev det gode samarbejde med byggefunktionen og 
økonomiafdelingen fremhævet. 

A. Formalia: 
2) Kommende møder (kun huskeliste): 

a) Næste nævnsmøde nr. 7: MANDAG!! den 7. april 
Særlige emner: Punktet med orientering fra /spørgsmål til Driften rykkes frem på dagsordenen. 
Sidste behandling af regnskab 2002, nævnets beretning og indkomne forslag til regnskabsbeboermødet. 
(Afbud på forhånd fra Jytte Overgaard). 
b) Ekstraordinært beboermøde (nyt beboerhus): mandag den 14. april (afbud på forhånd fra Birthe) 
c) Regnskabsbeboermøde: tirsdag den 22. april (afbud på forhånd fra Mumme). 
d) Nævnsmøde nr. 8: onsdag den 23. april (Dagen efter beboermødet med nævnsvalg) 
e) Foreningsmøde, tirsdag den 29. april 
f) V As Generalforsamling, onsdag den 14. maj 

3) Referat fra nævnsmøde nr. 5, 12/3: Godkendt. 

4) Siden sidst KORT til orientering: 
• Nyt Om netværksprojektet: Angivelsen stikkene placeres på varslingssedlerne til har været for upræcis. 
Det bliver forbedret på de kommende varslingssedler. 

5) Dagsordenen: Tilføjet: 9a.: Affaldsøer, 9b: Nyt beboerhus og 9c.: Beboermøde om nyt beboerhus. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Efterbehandling af beboermødt 25/3 om vaskeri m.m.: 

a) Vaskeriprojektet: Debatten på mødet kom mest til at dreje sig om antallet afvaskemaskiner i det nye 
vaskeri. Arbejdsgruppen blev opfordret til, at sikre at der bliver plads til yderligere maskiner, hvis behovet 
viser sig. Selve forslaget, om at der kan optages et lån på 1 mio. kr. til renovering af rummet, blev vedtaget. 
b) Øvrige emner på beboermødet: 

- Overdragelse af kloak-stikledninger til kommunen: Forslaget blev vedtaget. 
- Bemyndigelse til VA til indkøb af el til afdelingens fællesforbrug: Forslaget blev vedtaget. 
- Under evt. blev der stillet spurgt om, hvorfor netværkskablerne ikke rørføres på de ubefæstede arealer. 
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7) Henvendelse fra nævnet i Askerød m.fl. om mistillidsforslag til bestyrelsen på V As GF: 
Henvendelsen blev drøftet. Mumme skriver et udkast til svarbrev på baggrund af drøftelsen, som han mailer 
rundt for kommentarer. Herefter underskriver han sammen med Jens brevet og sender det til Askerød. I det 
kommende nr. af GB Posten ( deadline medio april) bringes brevet fra Askerød sammen med svarbrevet fra 
nævnet. 

8) Regnskabsbeboermødet den 22. april (se husstandsomdelt indkaldelse og dagsorden) 
a) 1. behandling af årsregnskab 2002 ( den ureviderede udgave): 
Jens gennemgik økonomiudvalgets spørgsmål til regnskabet. Han formidler spørgsmålene videre til V A. 
Vedr. de regnskabsmæssige konsekvenser af salget af institutionsbygningerne til kommunen: Dette er en ret 
kompliceret problemstilling, hvorfor Ole Clausen udarbejder en note til regnskabet, som redegør for sagen. 
Der var ikke yderligere kommentarer til regnskabet. 
b) Nævnets beretning og nævnsvalg: Biba er i gang med beretningen. 
c) Øvrigt: Anita er blevet spurgt om hun kan stille op til dirigenthvervet. 

Sten klargør som planlagt materialet til trykning på tirsdag den 8. april og kontakter trykkeren for at 
bestille tid til trykning af materialet. 

9) De to byggeprojekter: 
a) Affaldsøerne: Nævnet har modtaget kopi af brev fra Arbejdstilsynet til vognmanden. I brevet meddeler 
Arbejdstilsynet, at man ikke kan acceptere, at affaldsøerne først etableres til efteråret, som kommunen har 
meddelt til Arbejdstilsynet. Arbejdstilsynet mener, at der fra den 1. maj skal etableres nogle midlertidige 
foranstaltninger, f.eks. containere på p-pladserne. 

Problemet blev drøftet: Tidsfristen 1. maj 2003 blev aftalt på et møde sidste sommer med repræsentanter 
for Arbejdstilsynet, Galgebakken og kommunens miljøforvaltning. Nævn, beboermøde og VA har overholdt 
de terminer, som følger af tidsfristen. Forsinkelsen skyldes, at kommunen i den efterfølgende behandling af 
ansøgningen ikke har fundet det muligt/nødvendigt at overholde aftalen om tidsfristen. Affaldscontainere på 
p-pladserne i sommerperioden må forventes at give en række miljømæssige problemer, f.eks. lugtgener og 
ureglementeret sammenblanding af affaldet. Endvidere skal der i samme periode opføres nyt beboerhus, 
hvilket nødvendiggør, at en del af p-pladserne inddrages til byggeplads. 

Der må ske en henvendelse til kommunen med henblik på: 1. at den kommunale behandling af sagen 
fremmes og 2. at tidsfristen hos Arbejdstilsynet udskydes. Hvis opstilling af store containere ikke 
overflødiggøres herved, må kommunen påtage sig ansvaret for løsningen af de problemer, som medfølger. 

b) Opførelse af nyt beboerhus: Resultatet af licitationen er blevet behandlet i byggeudvalget. Projektet er 
blevet væsentligt dyrere end forudset, især fordi ændringerne i materialevalget fra træ til stål, har vist sig, at 
fordyre byggeriet væsentligt mere end forventet. Arkitekten har forelagt et sparekatalog for byggeudvalget, 
men da besparelserne indebærer væsentlige kvalitetsforringelser, er udvalget stemt for at bibeholde byggeriet 
som projekteret og i stedet udvide lånerammen. Støtter beboermødet ikke en udvidelse af lånerammen, bør 

( der alternativ spares på m2
, og det kan indebære en indskrænkning af værkstedsrummet og evt. en fjernelse 

af handicap-toilettet. 
I drøftelsen blev der givet udtryk for meget store betænkeligheder ved, at nævnet foreslår beboermødet, at 

rammen for lånefinansiering udvides yderlige. Men samtidig er både projektet og tiden så fremskreden, at det 
vil give meget store problemer, at starte forfra med et billigere byggeprojekt. Endvidere har V A oplyst, at 
den økonomiske lettelse som følge af salget til kommunen bliver større end tidligere antaget. Herved bliver 
behovet for låneoptagelse til byggeriet, og dermed huslejestigningerne, tilsvarende mindre. På den baggrund 
var der stemning for, at nævnet bakker op om byggeudvalgets indstilling. 

Jesper Rasmussen skal anmodes om, at udarbejde en økonomisk opstilling til fremlæggelse for 
beboermødet, hvori provenuet fra salget af de gamle beboerlokaler sammenholdes med udgifterne til det nye 
byggeri. 

c) Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde om opførelse af nyt beboerhus: 
En beslutning haster af ht. tidspunktet for kommunens overtagelse af de gamle beboerlokaler. 
Det blev besluttet at indkalde beboermødet til mandag den 14. april. 
Sten laver et udkast til dagsorden og indkaldelse til Biba. 
Beslutningsforslag og baggrundsmateriale til udsendelse i weekenden den 5-6. april mailes rundt for 
kommentarer, så snart det foreligger. 
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10) Anskaffelse af projektor og bærbar computer til beboerarrangementer 
Sten har modtaget et tilbud fra Dell, som ligger inden for beløbsrammen på 40.000 kr. Han har kontaktet 
Mi Co (nævnskontoret computerservice-firma) for en nærmere vurdering af mulighederne, ud fra de ønsker 
og behov, som der er til anvendelsen af udstyret i beboerhuset. MiCo kommer med en tilbagemelding i 
næste uge, hvorefter Sten træffer beslutningen sammen med Jens. Der sigtes på, at udstyret kan få premiere 
til regnskabsbeboermødet den 22. april. 

11) Henvendelse fra en bolig i Neder om opstilling af drivhus: 
Beboerne ønsker at opstille et drivhus på fællesarealet ved siden af deres baghave. 
Da det drejer sig om inddragelse af et stykke fællesareal til et privat formål, har nævnet har ikke mulighed 
for at give tilladelse til dette. Endvidere vil en tilladelse kunne medføre en uoverskuelig række præcedens
sager. Biba skriver et svarbrev til beboerne. 

C Sager til orientering: 
12) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: • Utætte ateliervinduer: Advokat Poul Schmith har modtaget et oplæg til 
syn og skøn fra arkitekt Per Zwinge. • 5-årsgennemgangen aftagprojektet: Rambøll har modtaget 
dokumentation for reparationsarbejderne efter gennemgangen.• Udbedring af nedfalds-radiatorer: Afventer 
• Udskiftning af pumper i varmeanlægget: To pumper har været adskilt for kontrol, og de var ikke tilkalkede, 
hvilket vil sige, at leverandørens formodning om, at pumpernes funktionsproblemer skyldes mangelfuld 
afkalkning i vedligeholdelsen, kan afkræftes. 
b) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Rambøll har udarbejdet en rapport med forslag til renovering af skaderne på boligernes betonmure, som 
skal vurderes nærmere. 
• Svampeproblemer i 4 boliger: Hussvamplaboratoriet har udarbejdet en rapport, som viser at der er mug

problemer i varierende omfang. Luftprøverne viser dog ikke, at der er sporer i luften. De angrebne steder 
skal renses og renoveres. Rapporten gives videre til indeklimaudvalget. 

• Ejendomskontoret har modtaget en henvendelse fra en beoer, som er utilfreds med, at et hønsehus i Vester 
er blevet revet ned. Huset blev nedrevet fordi det ikke var i brug og var forfaldent 

13) Indlæg til GB Posten, nr. 280 (deadline medio april): 
Brev fra nævnet i Askerød og svarbrev fra GBs nævn Ovf. pkt.7). 

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.). • Maling af de hvide træer. • Renovering af udendørsbelysning. 

30. april 2003. Med venlig hilsen: 

rjl~~ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr. 9, onsdag den 7. maj 2003, 
kl. 17. 00 (markvandring), derefter spisning med efterfølgende møde 

Markvandring: 
deltagere: Kaj, Hasse, Annette, Birthe, Jens, Jytte, Biba 

Spisning på Marmaris 

Nævnsmøde: 

A. Formalia: 
1) Til stede: Annette, Birthe, Jens, Jon, Jytte, Biba (ref.) 

Afbud: Jytte 0., Tore, Knud 

2) Kommende møder (huskeliste) 
a) Næste nævnsmøde nr. 10: Onsdag den 21. maj 

afbud fra Birthe 
Særlige emner: Mødeforbereder: Biba 

b) VAs generalforsamling, onsdag den 14. maj 
c) Majfest 10. maj 
d) Fælles stræde-oprydningsdag 11. maj 
e) Revisor- og kassererkursus i VA-huset 27. maj 

3) Siden sidst KORT til orientering: 
• Nyt fra udvalg: intet nyt 
• Foreningsmøde afholdt 29.4. om mødet i Askerød 25.4. og V As GF: orientering om 

møderesultatet 

4) Godkendelse af referat fra NM 8, 23.04.03 med flg. bemærkninger: 
pkt. 6 a): datoen er den 12.05.03; pkt. 6 b) efter sidste sætning: Ole Clausen præciserede 
dog på mødet, at Galgebakken med et økonomiudvalg opfylder betingelserne for intern 
revision. Pkt. 8 sætningen 'og accepteret tidsfristen' slettes. 

5) Godkendelse af dagsordenen: godkendt 

B. Sager til behandling og beslutning: 

6) Nyt beboerhus 
a) Økonomi-meddelelsen fra Finanstilsynet - og vurderingen af dennes økonomiske konse
kvenser: Nævnet drøftede det tilsendte resultat og blev enige om at undersøge nærmere, hvori 
forskellen mellem det anslåede og det tilsendte består. Der tages kontakt til relevante personer, 
og der opstilles snarest en handlingsplan. 
Det står allerede klart, at beboerhuset ikke vil kunne stå færdigt til den 1. oktober. Vi tager der

for kontakt til kommunen, om det vil være muligt at forlænge vores brug af de nuværende be
boerlokaler. 
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b) Kommende forberedelsesmøde med V A, arkitekt, beboerhusgruppe afholdes den 12. maj 
hvor vi vil gennemdrøfte byggesagernes (beboerhus og affalds-øer) aktuelle stade. 
c) Tidspunkt for beboermøde og efterfølgende urafstemning må afvente de kommende 
afklaringer, dels af beboerhusøkonomien, dels af behandlingen af affalds-øerne i kommunal
bestyrelsen. 

7) Affaldsøerne og den midlertidige bringeordning: Placeringen af de midlertidige containere er 
sket- næsten - som aftalt (se kort). Driften melder, at der stort set ikke har været problemer. 
Men der skal holdes øje med, om sorteringen blir dårligere. 

8) Orientering fra og spørgsmål til Driften: 
a) Rambølls rapport om mulig reparation af de brune betonmure vil blive drøftet på et møde 
snarest, både m.h.t. den fysiske udførelse og den involverede økonomi. 

b) Nyt om de 4 store sager: der arbejdes stadig med pumpespørgsmålet, efter at det nu er klar
lagt, at der ikke er tilkalkning. Hvis der ikke meget snart kommer et resultat af de mange for
handlinger, skal der advokat på. Det koster Galgebakken mange penge, at pumperne skal udskif
tes så tit. 
c) Øvrigt nyt fra/til Driften: 
Flemming Stenaas redegørelse for beslutningsforløbet omkring nedgravningen af kabler uden 
trækrør, tilføjes kommentarer fra Mumme. 
Vedligeholdelse (bl.a. maling) aflegepladser. Efter sommerferien fortsættes arbejdet med de 
øvrige legepladser, herunder vedligeholdelsesplan og sikkerhedscheck. For øjeblikket er det 
især gyngerne, der ikke lever op til sikkerhedskravene. 
Brug af den nyindkøbte computer og projektor: Henrik spør om mulig brug af computeren på 
kontoret. Nævnet mener, det vil kunne give problemer, at det materiale, der i givet fald kommer 
til at ligge på computeren, kommer til at "cirkulere" -trods mulige koder. Det fornuftigtste vil 
være at Henrik får sin egen computer på udlånskontoret. Henrik får besked af Kaj/Sten. (???) 

C Sager til orientering: 
9) Kandidater til besættelse af posten som intern revisor? Vi har endnu ingen. Foreløbig må vi 

lade økonomiudvalget udgøre funktionen. 

10) Indlæg til GB Posten, nr. 281 (deadline sidst i maj): ingen planlagte til dette nr. 

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 nyind:flyttere • 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. • Kommunal godkendelse 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.). • Maling af de hvide træer. • Renovering af udendørsbelysning. 

Referat.fra nævnsmøde nr. 9, onsda,; den 7. mqj 2003 

Hilsen - Biba Schwoon 
(mødeforbereder og referent i Stensfravær) 

8. august 2003 
St~r j!ans~ævnssekretær 
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Referat fra NM JO, onsdag den 21. maj 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Claus 'Mumme' Mortensen, Jens Ellesøe Olsen, Tore Ryberg, Jon Sandreid, 

Annette Schrøder, Biba Schwoon, Kaj Agnershøj (afd.leder), Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Jytte Overgaard 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde nr. 11: Onsdag den 4. juni 
Særlige emner: De hængende haver Mødeforbereder: Biba 
b) Ekstraordinær GF i VA: Tirsdag den 3. juni 
c) Møde om betonfacader: Dato-forslag skal aftales 
d) Møde i Bæk-Fosgården 22/5 for Albertslund:S nævn 
e) Møde i Gadekæret den 27/5 

3) Siden sidst KORT til orientering: 
• Artikel i Hyldeposten vedr. pladsmangel på GBs p-plads A. 

4) Godkendelse af referater: 
NM 7, 7/4 og fra NM 8, 23/4: Biba gennemgår referaterne med referenten inden udsendelse. 

5) Godkendelse af dagsordenen. Henvendelse fra Vester 2 tilføjet under pkt. 10. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Forløbet afVAs Generalformsamling den 14. maj: 

Den siddende bestyrelse blev væltet af mistillidsvotum fremsat af Gadekæret og Askerød. Ekstraordinær 
Generalforsamling med valg af bestyrelse og formandskab er indkaldt til tirsdag den 3. juni. 
Situationen og mulighederne blev drøftet. 

7) Status på byggesager: 
Beboerhuset: Følgerne af brevet fra Finansstyrelsen af 25. april er ikke klare. Det lægger op til flere 
spørgsmål end svar, så en afklaring er påkrævet, jvf. handlingsplan for beboerhusøkonomi uddelt til mødet. 
Der udsendes en foreløbig beboerinformation i Galgebakkeposten inden sommerferien. 

a) Affaldsøer: De midlertidige affaldsøer på p-pladserne fungerer rimeligt, ingen indkomne klager. 

b) Legepladser: En første afleveringsforretning er sket, men der mangler dog stadig noget i forbindelse med 
beplantningen. Der laves et nyt strædeskur til beboerne i Over, fordi det gamle, som blev pillet ned ikke 
kunne anvendes igen. 

8) Kommende budgetkontrol: Punktet udgik. 

9) Opstart og ibrugtagning af netværket, herunder div. spørgsmål fra beboere 
Ibrugtagningen af netværket bliver forsinket ca. 3 ugers tid pga. leveringsproblemer, dog lidt forskellige 
starttidspunkter for TV, tlf. og EDB-net. Mumme fremlagde et udkast til en beboerorientering, som var 
udarbejdet sammen med V A, rådgivere og entreprenører. Efter et par mindre justeringer blev 
beboerinformationen godkendt. Sedlen husstandsomdeles på fredag. 

10) Beboerhenvendelser: 
a) Forespørgsel fra Henrik Jensen ,Vester 2: Vil nævnet give strædet tilsagn om støtte til 
materialeudgifterne til en mosaik-udsmykning ved bruseren ved siden af strædet ? 

Nævnet besluttede, at der kan gives et støttetilsagn på 1000 kr. fra kontoen til strædepenge, så projektet 
kan finansieres sammen med Vester 2 's standard-strædepenge på ca. 1. 600 kr. Mumme kontakter Henrik. 

Resten af pkt. 10 og pkt. 11 udsat pga. tidspres. 
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C Sager til orientering: 
12) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: 
•Utætteateliervinduer: Sagen er fremsendt til syn og skøn i Voldgiftsretten.• 5-årsgng.tagprojekt: Ikke 
yderligere nyt. • Nedfalds-radiatorer: CG Entreprise rykker for at kunne montere støtteben under 
nedfaldsradiatorerne. Fra nævnet er der er accept løsningen med montering af støtteben, men ikke accept af 
den håndværksmæssige ukorrekte metode, som er anvendt ved monteringen af radiatorerne: skruer i 
masonitplader uden tilstrækkelig sikring af holdbarheden. Biba finder det relevante papirer i sagen frem, så 
også denne problemstilling kan blive inddraget i 5-årsgennemgangen af varmeanlægget, som skal finde sted 
efter sommeren. • Pumper i varmeanlægget: Ikke noget nyt. 

b) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Beboerne i en bolig i Sønder har stillet krav om erstatningsbolig mens en renovering for svamp pågår. Kaj 
afklarer dette med V A. • VA meddeler at cykelforretningen er udlejet. Nævnet beder om en kopi af 
lejekontrakten. • Tilbagemelding fra Arbejdstilsynet på brev fra GB vedr. tidsfrister: Kaj henvendte sig pr. 
tlf. til Geert Sloth Larsen, Arbejdstilsynet for at rykke for svar. Geert Slot Larsen svarede, at han var af den 
opfattelse, at et svar ikke var nødvendigt, efter ATs modtagelse af brev i sagen fra Albertslund Kommunes 
Miljøforvaltning, men lovede et skriftligt svar, da Kaj gjorde opmærksom på, at GB fortsat forventer dette. • 
Svar fra VA til beboere vedr. nedgravning af netværks-kabler? Mangler stadig. • Ny ejendomsfunktionær, 
Ken Petersen er ansat og starter pr. 1. juni. • Malingen af de hvide træer er i gang og er færdig på fredag. 

13) Indlæg til GB Posten, nr. 281: 

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. • Kommunal godkendelse 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.). • Maling af de hvide træer. • Renovering af udendørsbelysning. 

Referat.fra NM JO, onsdag den 21. maj 2003 

Emner med kursiv er medtaget/berørt på den aktuelle dagsorden 

6. juni 2003. Med venlig hilsen: (%, nsen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr. 11, onsdag den 4. juni 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede: Claus 'Mumme' Mortensen, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Jon Sandreid, Biba Schwoon. Kaj 

Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Endvidere under det indledende punkt n.f.: Marianne 
Klausen (leder af Bakkens Hjerte) og Anne Stougaard (formand for forældrebestyrelsen). 
Afbud: Knud Hansen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder. 

Særligt punkt: 
Muligheder for at deling af lokaler i en overgangsperiode?: De nye beboerhus bliver ikke klar til 
indflytning den 1. oktober, og kommunens institutionsafdeling har derfor bedt Marianne om at undersøge 
evt. muligheder for, at de gamle beboerlokaler i en overgangsperiode kan bruges i fællesskab af beboerne og 
institutionen. Sammen med Anne Stougård deltog Marianne i en kort drøftelse af dette med nævnet: 

Der var enighed om, at det ikke vil være praktisk muligt, at anvende lokalerne både til institutionsbrug og 
til beboerlokaler. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde nr. 12: Onsdag den 18. juni 
Særlige emner: Sidste nævnsmøde inden sommerferien. Mødeforbereder: Biba 
b) Møde med VA (Torben Jørgensen og Mona Lauersen) om råderet: Tirsdag den 10. juni kl. 14.00. 
c) Møde i kommunalbestyrelsen (bl.a. om affaldsøer): Tirsdag den 10. juni kl. 19.00. 
d) Møde med Rambøll om beton-rapport: Jon, Biba, Niels Enevold og Kaj deltager fra GB. 
e) Sommer-kom-sammen med ansatte: Sidst i august/begyndelsen af september. Kaj kommer med forslag 
til dato fra de ansatte. 

3) Siden sidst KORT til orientering: 
• Orientering fra nævnssekretæren om sommerferieplaner: Ferie i ugerne 26, 27 og 28. Derefter et par ugers 
afspadsering. Starter igen mandag den 28. juli. 

4) Godkendelse af referater: 
NM 10, 21/5.03: Godkendt med ændringer. 

5) Godkendelse af dagsordenen: Fremover rykkes større driftssager, som kræver en grundigere behandling 
frem på dagsordenen. Så vidt muligt gøres det allerede når forslaget til dagsorden udarbejdes, så emner er 
medtaget når dagsordensforslaget udsendes om fredagen. Det faste drifts-punkt senere på dagsordenen bliver 
hermed kun en hurtig orientering. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Forløbet af V As ekstraordinære Generalformsamling den 3. juni: 

Det blev en meget velbesøgt ekstraordinær GF. Der viste sig et tydeligt flertal for Vinie Hansen til 
formandsposten, hvorefter deltagerne fra Askerød udvandrede. Bestyrelsen blev bredt sammensat, dog uden 
deltagelse fra Askerød da de var udvandret og med et flertal fra albertslundafdelingerne. Biba blev genvalgt 
til bestyrelsen med Generalforsamlingens højeste stemmetal. 

7) Institutionssalget: 
Efter den overståede GF skal der arbejdes på, at få en afklaring i stand med V A af spørgsmålene i 
forbindelse med bygningssalget. De nye beboerlokaler står i hvert tilfælde ikke klar til indflytning den 1. 
oktober, så mulighederne for midlertidige erstatningslokaler i særdeleshed til udlånet må undersøges. Kaj 
undersøger mulighederne, bl.a. for midlertidig inddragelse af et D-hus og leje af en pavillonbygning. Der 
skal laves en foreløbig orientering til beboerne i GB Postens juli-nummer. Jens, Mumme og Biba laver et 
oplæg til næste nævnsmøde. 

8) Status for netværksprojektet: 
Retableringen efter gravearbejdet er ikke udført ordentligt, bl.a. er det øverste 'jord' -lag mange steder blevet 
forvandlet til grus og sten og planeringen er generelt sjusket udført. Entreprenørerne skal gennemgå stederne 
igen og bringe forholdene i orden. På rullebakken, hvor asfalten er opgravet, er der en meget dyb rende på 
tværs af stien, som hurtigt skal fyldes op. Bortset fra disse mangler er anlægsprojektet næsten færdigt, og 
byggemødet den 10. juni forventes at blive det sidste. 
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9) Beboerhenvendelser: 
a) Henvendelse vedr. maling af skur: Se pkt. 10 nf. 
b) Henvendelse vedr. hegnsstrid med nabo: Sagen har siden afsendelsen af brevet vist nok fundet sin 
løsning. Biba laver et svar til beboeren. 

10) Diskussion af de 'hængende haver' (jvf. tidligere oplæg fra Biba): 
Inspireret af henvendelsen vedr. skurmaling kom diskussionen især til at dreje sig om maling af træværk. 
Beboermødet har tidligere besluttet, at beboerne må male træværket, men besluttede samtidig, at det skulle 
ske efter kommende anvisninger mht. malingstype og farver. hnidlertid har det ikke været muligt at finde 
frem til en maling/træbeskyttelse, der lever op til de forskellige krav om udseende, miljø, anvendelighed mv. 
Farveudvalget må samles og finde frem til nogle forslag, som et kommende beboermøde kan tage stilling til. 
Herefter kan beboere, som har malet træværk i afvigende farver, anmodes om at anvende de besluttede farver 
og malingstyper. 

C Sager til orientering: 

11) Orientering fra og spørgsmål til driften: 
a) Nyt om de 4 store' driftssager: 
• Utætte ateliervinduer: Syn og skønssagen kører. • 5-årsgng.tagprojekt: Der bliver en ekstra 
reparationsrunde, bl.a. med udskiftning af de rustne skruer ved nedløbsrørene. • Nedfalds-radiatorer: 
Radiator-benene bliver monteret. • Pumper i varmeanlægget: Det er nu påvist, at problemerne ikke skyldes 
vedligeholdelsen, men projekteringsfejl. Emnet tages med i 5-årsgennemgangen af varmeprojektet, hvor der 
snart skal findes et ingeniørfirma til opgaven. I øvrigt bør en advokat involveres allerede i starten af forløbet. 
b) Øvrigt nyt fra/til Driften 
• Tyverisikring på stalddøre: En beboer har ønsket tilladelse til at montere en udvendig metalliste for at 
undgå yderligere indbrud. Dette er problematisk bl.a. pga. vedligeholdelsen af dørene for råd. Tyverisikring 
bør laves indvendigt.• Skimmelsvampesagen: På dagsorden til næste møde. • Vurdering af markvandring til 
senere disk. aflangtidsplan: På dagsordenen for næste møde. 

12) Div. orienteringssager: 
• Vaskeriudbud: Materialet er næsten klart. • Aflevering af legepladser: Stadig nogle uafklarede aspekter. 
• V As kontrakt med den nye cykelsmed: Cykelsmeden har ikke har fundet det nødvendigt med installering af 
vand i lokalerne, så der skal ikke foretages større nyinvesteringer, og derfor indeholder kontrakten ikke en 5-
årig opsigelsesklausul. • Notat modtaget fra Miljøforvaltningen om besparelser ved minicontainerordning. 

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-bygningernes vedligeholdelse • Boligforbedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug • Indeklimasagen, herunder måling af 
fremløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse 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.). • Maling af de hvide træer. • Renovering af udendørsbelysning. 

Emner med kursiv er medtaget/berørt på den aktuelle dagsorden 

19. juni 2003: Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

1~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 12, onsdag den 18. juni 2003 

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

Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). 
Afbud: Knud Hansen, Jytte Overgaard, Tore Ryberg, 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Nævnet i sommerferieperioden: Sten sender en samlet ferieplan rundt på fredag. Sten holder ferie i uge 
26, 27 og 28 og derefter et par uges afspadsering. Rengøringen holder ferie i uge 26 og 27. 
b) Første nævnsmøde efter sommerferien: Onsdag den 6. august. 
Særlige emner: Mødeplanlægning for kommende halvår. Sten laver et udkast. Mødeforbereder: Biba 
c) Sommer-kom-sammen med ansatte: Nævnet foreslår torsdag den 11. september. 
d) Netværkshjælpe-møde nr. 2, søndag den 17. august. 
e) GF i andelsforeningen for GBs købmand den 19. juni 
t) Møde i økonomiudvalget om budget 2004 (inkl. markvandring): Onsdag den 9. juli kl. 1630

• 

g) Møde om resultatet af vaskeri-licitationen: Tirsdag den 12/8 kl. 19°0 i nævnslokalet. 
h) Beboermøde om vaskeri og affaldsøer: Tirsdag den 2/9 kl. 1930

• 

3) Siden sidst KORT til orientering: 
• Jytte oplyste, at GB Posten har skiftet trykkeri, fordi priserne pludselig steg temmelig meget og fordi der har 
været problemer med at fa leveret til det aftalte tidspunkt. • I forbindelse med den kommende GF for 
købmandsbutikken, oplyses det i en løbeseddel bl.a., at nævnsformanden løbende er blevet informeret om 
situationen. Oplysningen virker misvisende i sammenhængen, idet hverken nævnsformanden eller nævnet har 
modtaget nogen formel information eller henvendelse fra butikkens bestyrelse. Det drejer sig blot om, at ~iba 
og flere andre nævnsmedlemmer har fulgt med i den anspændte situation omkring købmandsbutikken ganske 
som mange andre beboere på Galgebakken, hvilket Biba har meddelt på GB Postens hjemmeside. • Beboeren, 
som har fået afslag på at montere en udvendig metalliste for tyverisikring på havedøren vil gerne have en 
nærmere begrundelse fra nævnet. 

4) Referat fra NM 11, 4/6.03: Godkendt. 

5) Dagsorden: Godkendt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Byggesager: 

( a) Nyt beboerhus: Byggetilladelse for det nye beboerhus er modtaget fra kommunen. Salg ef institutioner 
og beboerlokaler: Til mødet forelå et nyt notat fra Jan Weichardt, hvori han giver sin vurdering af 
konsekvenserne af bygningssalget. Notatet skal gennemgås sammen med VAs administration, hvorefter der 
må arrangeres et møde med bestyrelsen gerne med deltagelse af Jan Weichardt. Midlertidige erstatnings
lokaler: Kaj har bestilt materiale fra et firma, som udlejer pavillon-bygninger og vil også spørge i kommunen 
om mulighederne for midlertidig inddragelse af et D-hus. Beboermøde om nyt beboerhus: Kan først 
indkaldes når konsekvenserne af bygningssalget er ordentligt afklaret, hvilket næppe ske så hurtigt, at nyt 
beboerhus kan tages med til beboermødet den 2. september om affaldsøer og nyt vaskeri. 

b) Affaldsøer: Kommunalbestyrelsen har godkendt ansøgningen om byggetilladelse. Anlægsprisen bliver i 
følge licitationsresultatet lidt højere, men samtidig vurderer kommunen besparelsesmulighederne som noget 
større end tidligere oplyst (300.000 kr. mod tidligere 250.000 kr.). Der satses på, at kunne afholde 
beboermøde om emnet den 2 september. 

c) Vaskeriprojektet: Licitationsresultatet foreligger i uge 33. Der arrangeres et møde om licitationsresultatet 
med deltagelse af vaskeriudvalget, øvrige interesserede nævnsmedlemmer og V A tirsdag den 12 .august 
kl.19°0

• Vaskeriprojektet tages med på beboermødet om affaldsøer den 2. september. 
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7) Status for netværksprojektet: De nye TV-kanaler er ved at blive installeret, og det er muligt at tilslutte sit 
TV til de nye stik. Telefonforbindelsen oprettes den 1. juli, men man kan dog først bruge sin telefon i det nye 
stik fra den dag, hvor man har modtaget breve både fra det gamle og det nye telefonselskab. Edb-netværket 
bliver sat i gang gradvist område for område i perioden fra 1. til 15. juli. Afleveringsforretningen bliver den 
10. juli. 
Netværksgruppens første netværks-hjælpemøde, hvor folk fik monteret netkort i deres computere mv., blev 
afholdt i beboerhuset i søndags. Der var både et godt fremmøde og stor tilfredshed med hjælpen. 

8) Driftssager til behandling 
a) Afslutning af skimmelsvampsagen i Over 9 og 10: Den samlede udgift er indtil nu opgjort til 1,1 mio. 
kr., men der mangler stadig at fa skaffet den sidste erstatningsbolig. Renoveringen efter svampeskaderne er 
ellers helt gennemført og ventilatoren i kælderen er pillet ned. Kaj holder møde med Torben Jørgensen på 
torsdag om mulighederne for at gøre et ansvar gældende over for kommunen for bruddet på :fjernvarmerøret. 
Der bliver monteret små metalriste (ca. 20x20 cm.) i alle lågerne til krybekældrene for at forbedre 
ventilationen. 

b) 1/2-års-status for planlagt vedligeholdelse 2003 inkl. arbejder udskudt i år 2002: Kaj gennemgik 
aktivitetslisten: Flere af arbejderne er afsluttet og de fleste af de øvrige opgaver er godt i gang, så det kan 
forventes, at alle de planlagte opgaver er udført ved årets udgang. 

c) Vurdering af markvandring i tht. budget 2004 og langtidsplan: Emnet blev udskudt til behandling på 
økonomiudvalgsmødet den 9. juli sammen med 1. behandlingen af budget 2004. Da Ole Clausen stopper ved 
udgangen af junimåned, må det forudses problemer med at fa gennemført budgetudarbejdelsen. V As 
administration har dog planer om at trække på assistance fra et andet boligselskab. 

d) Informationsfolder om GBs affaldsordninger: Jon og agendagruppen i øvrigt har udarbejdet en 
informationsfolder til beboerne om Galgebakkens affaldsordninger inkl. de kommende affaldsøer. Kaj 
kontakter et firma for en grafisk finpudsning og professionel trykning af informations-folderen. 

9) Beboerhenvendelser: 
a) Ønske fra ud- og indflytter om at undlade reetablering af en skillevæg og V As afslag: 
Det drejer sig om den halve væg, der er standard i det store siderum i stueetagen i B-rækkehusene. 
Udflytteren har tidligere nedtaget væggen, og indflytteren ønsker ikke væggen genopsat. De to har 
udfærdiget og underskrevet en overtagelseserklæring, hvoraf dette fremgår og hvor indflytteren endvidere 
påtager sig ansvaret for reetablering af væggen ved fraflytning. Imidlertid kan VA ikke godkende sådanne 
aftaler, fordi det ikke er juridisk holdbart, hvis boligselskabet pålægger en fraflytter at reetablere ting i 
boligen, som ikke var til stede ved indflytning. 

Der var enighed i nævnet om, at det er en absurd situation, at fraflytteren skal bekoste opførelsen af en 
væg, som indflytteren ikke ønsker og evt. nedtager igen umiddelbart efter indflytningen. Men omvendt er det 
heller ikke rimeligt, at afdelingen påføres ekstra udgifter til reetablering som følge af juridisk uholdbare 
overdragelseserklæringer, og i den aktuelle flyttesituation er det ikke muligt at se andre løsninger på 
problemet, end hvad VA stiller op. På lidt længere sigt kan en løsning bestå i, at beboermødet medtager 
:fjernelse af denne type væg i råderetten. 

10) Hængende haver (og råderet): Fortsat diskussion, bl.a. med inspiration fra ovenstående sag. 

C Sager til orientering: 
11) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

• Varmeafregninger: På et beboermøde i 2001 blev det besluttet, at varmecentralerne skulle slås sammen 
ved beregningen af de individuelle varmeafregninger, men på den enkelte private varmeafregninger refereres 
der kun til det pågældende varmecentral-område. Efter en hurtig sammenligning på mødet af enhedsprisen 
(= en korrigeret 'streg' på varmemåleren) på flere private varmeafregninger, ser det dog alligevel ud til, at 
beregningerne er foretaget korrekt. • Manglende opdatering af oplysningerne i V As boligtilbud: 
Husdyrreglementet blev ændret ved urafstemning i marts 2000, hvor det bl.a. blev tilladt for beboerne i 
supplements-boliger at holde husdyr, og på beboermødet den 23/4.01 blev det besluttet at forhøje indskuddet, 
så det svarede til to måneders husleje. Jon kunne imidlertid fremvise et A2-boligtilbud fra V A fra den 16. 
juni i år, hvori der står, at det ikke er tilladt at holde husdyr og hvor indskuddet kun svarer til en måneds 
husleje. Kaj undersøger i VA, hvordan dette kan gå til. • Øvrige orienteringspunkter fra driften: Udskudt. 
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12) Tilbud fra BL om statistiske nøgletal for boligområdet: Udskudt. 

13) Vester 2-mosaikken: Er både blevet lavet færdig og indviet. 

14) GB Posten, nr. 282: Jens, Biba og Mumme skriver en foreløbig orientering om den uafklarede situation 
mht. salget aflokaler og nyt beboerhus. 

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 vanntvand. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. 

Emner med kursiv er medtaget/berørt på den aktuelle dagsorden 

8. august 2003. Med venlig hilsen: · 

\Y/41~,J 
Sten Hansen, nævnssekretær 

Referat fra NM 12, onsdag den] 8. juni 2003 Side 3 af 3 



Referat fra nævnsmøde nr.13, onsdag den 6. august 2003 

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

Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Jytte Overgård. Kaj Agnershøj (afd.leder) ferie i uge 31 og 32. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) ½-års nævnsmødeplan: Forslaget godkendt med enkelt ændring, idet NM 18 blev flyttet til 22/10. 

(Den vedtagne plan er kopieret på gult papir og uddelt i postkasserne) 
b) Næste nævnsmøde, nr. 14: Onsdag den 20. august. Mødeforbereder: Biba 
c) 25-årsjubilæum med reception i Gadekæret: Fredag den 8. august kl.14.00. Biba deltager 
d) Møde om vaskeri-licitationsresultat: Tirsdag den 12. august kl. 19.00 i nævnslokalet 
e) Netværkshjælpe-møde nr.2: Søndag den 17. august. 
t) Beboermøde om vaskeri og affaldsøer: Tirsdag den 2. september 
g) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte: Torsdag den 11. september (nævnets forslag til dato) 
h) Budgetbeboermøde: Onsdag den 24. september 
i) Andre kommende møder ? 

3) Siden sidst KORT til orientering: 
• Institutionerne har :faet Ok til at lægge et plasttag på affaldsskuret ved sidens af udlånet• Beboerne i Neder 9 
og 10 har klaget over manglende vedligeholdelse af den nye Legeplads. Et forslag til svarbrev fra Biba blev 
godkendt.• Boligforbedringsudvalget er blevet inddraget i en sag om standarden for istandsættelse ved 
indflytning. Dette afstedkom en længere diskussion om vedligeholdelsesstandarden i flytteboliger. • Der har 
været møde med Rambøll om deres rapport om renovering af de om brune betonmure. Rambøll arbejder videre 
med at konkretisere et forslag til renovering • Købmandsbutikkens bestyrelse vil gerne have en melding om, 
hvornår danmønt-ordningen stopper. Tidspunktet kendes først efter beboermødet den 2. sept. om 
vaskeriprojektet. • Kommunen sendte ved starten af sommerferien et forslag til en ændre Galgebakkens 
vejnavne og adresser. Biba svarede på nævnets vegne tilbage, at hvis noget sådant skulle blive pålagt 
Galgebakken politisk, bør der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra GB og V A, så problemer og 
løsninger kan blive ordentligt belyst. Det forslag kommunens selv har udarbejdet virker således ikke særligt 
hensigtsmæssigt og man forholder sig ikke til, at forslaget vil indebære betydelige udgifter til ny skiltning. • 
Kommunen har orienteret om, at man overvejer måske at opføre et vandværk på Galgebakken trykforøger
stationgrunden • Kommunen har sendt en ansøgning om tilladelse til at ombygge og udvide badeværelset i en 
handicapbolig. Udvidelsen vil indebære, at hoveddøren i A-fløjen skal sløjfes. For at undgå dette foreslås de i 
stedet at inddrage en lille del af soveværelset. • Mumme meddelte, at det nu er sikkert og vist, at han starter på 
jura-studiet til 1. september, og da han stadig har fuldtidsjob bliver han nødt til at trække sig fra nævnet og 
kassererhvervet. 

4) Godkendelse af referater: 
NM 9, 7/5 og NM 12, 18/6: Begge godkendt uden ændringer. 

5) Dagsorden: Godkendt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Byggesager, herunder forberedelse af beboermøde 2/9. om b og c (tidsplan vedlagt): 

a) Nyt beboerhus: Kommunen har den 28/5 givet byggetilladelse, men da økonomien i forbindelse med 
salget af de gamle lokaler stadig er uafklaret, kan der endnu ikke afholdes beboermøde om sagen. 
Kommunen overtager de gamle beboerlokaler pr. 1. oktober, og der skal findes midlertidige 
erstatningslokaler til udlånet. Forskellige muligheder blev drøftet: leje af pavillon, midlertidig inddragelse af 
et D-hus eller af mødelokalet. Biba kontakter V A , Kaj og Henrik om en løsning. 
b) Affaldsøer: Kommunen har den 26/6. givet byggetilladelse, og projektet kan derfor bringes til endelig 
beslutning på beboermøde den 2. september. Herefter behandler kommunens økonomiudvalg økonomien i 
projektet. 
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c) Vaskeriprojektet: Licitationsresultatet foreligger meget snart og udvalget holder møde om resultatet med 
VA på tirsdag den 12. august. Projektet tages ligeledes op på beboermødet den 2. september til endelig 
godkendelse. 
d) Tidsplan for materiale til beboermødet 2. september om vaskeri og affaldsøer: Indkaldelse, 
dagsorden filt materiale skal ligge klar.til kopiering mandag den 18. august - så vidt muligt omdeles 
materialet samtidig - ellers en uge før mødedato. 

7) Netværksprojektet: De steder, hvor asfalten er blevet repareret efter opgravningerne er der brugt en asfalt i 
en forkert rød farve og reparationerne er i øvrigt sjusket udført. Arbejdet skal laves om. Klargøringen og 
ibrugtagningen af nettet har trukket ud og har strakt sig ind i sommerferieperioden. Der har vist sig en række 
indkøringsproblemer, men de fleste problemer er nu løst eller er meget tæt på at blive løst. 

8) Driftssager til behandling: 
Følgende emner blev drøftet og tages op med afdelingslederen på næste nævnsmøde: 
• Initiativer til rådgivning om indeklimaproblemer i boligerne (inspireret af artikel i Boligen nr.8, 2003) - og 
indeklimaproblemerne i øvrigt. • Knallertkørsel på GB, herunder skiltning. • Opgaver og ressourcer på 
ejendomskontoret. Bl.a. besvarelse af beboerhenvendelser og beboerinformation i forbindelse med 
netværksprojektet og andet. 

9) Budget 2004 og budgetbeboermøde den 24. september: 
Punkter som skal huskes: besparelserne på det fælles elforbrug, kunstfond, strædekonkurrence. 
VA trækker i år på hjælp fra andre boligselskaber til udarbejdelse af afdelingernes budgetter - for GBs 
vedkommende er det Charlotte Olsen fra AKB. Økonomiudvalget har endnu ikke modtaget et første 
budgetudkast, men det kommer meget snart, hvorefter udvalget holder møde. 
Fremlagte indkaldelse med 'standard-dagsorden til budgetbeboermødet godkendt. Den husstandsomdeles 
den 19. august sammen med materialet til det ekstraordinære beboermøde. 

10) Kommissorium for GBs grønne udvalg: Et justeret kommissorium blev fremlagt og godkendt. 

C Sager til orientering: 
11) Orientering fra og spørgsmål til driften: Udskudt pga. afdelingslederens ferie. 

12) Tilbud fra BL om statistiske nøgletal for boligområdet- pris 2.125 kr. 
Statistiske nøgletal for Galgebakken rekvireres, men Sten tjekker inden om V A i forvejen har anskaffet 
materialet. 

13) Opsummering fra V A af Galgebakkens problemer: VA skal til møde sammen med kommunen i 
Landsbyggefonden. Mødet er foranlediget af problemer i afd. 4 Syd i forbindelse med 20-20 projektet, men 
man vil benytte lejligheden til også at drøfte problemer i en række andre afdelinger, bl.a. Galgebakkens. 

14) GB Posten, nr. 283: V As forklaring på hvorfor netværkskablerne ikke er rørført. 

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. • Kommunal godkendelse 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 • R,enovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b. torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder om 
affald. 

Emner med kursiv er medtaget/berørt på den aktuelle dagsorden 

26. august 2003. Med venlig hilsen: 

cYtiu~ 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr. 14, onsdag den 20. august 2003 

Farvel til Mumme: 
Mumme starter på jurastudiet til 1. september. Da han samtidig har et fuldtidsarbejde at se til, bliver han nødt til 
at trække sig fra nævnet. Mødet startede med, at nævnet sagde pænt farvel til Mumme og takkede for hans store 
indsats som nævnsmedlem og kasserer og hans meget store indsats som beboerrepræsentant i netværksprojektet. 

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

Overgaard, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen 
(sekr. og ref.) Afbud: Tore Ryberg 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 15: Onsdag den 3. september 
Særlige emner: Sidste behandling af budget 2004. Mødeforbereder: Jens 
b) Møde i økonomiudvalget om budget 2004: Torsdag den 27 /8. 
c) Særligt tema-nævnsmøde om 'de hængende haver: Datoen bliver onsdag den 8. oktober kl. 19.QQ. 
Det blev endvidere besluttet, at nævnsmøder herefter starter kl. 19.~ ,dvs. NM 18, 22/10 osv. 
d) 35-års fødselsdag i afd. 5: Lørdag den 30. august 13.00: Biba sender et kort og en lille gave. 
e) Beboermøde om vaskeri og affaldsøer: Tirsdag den 2. september 
f) VA foreningsmøde: Tirsdag den 26/8 kl. 18.00 i VA-huset: Biba deltager. 
g) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte: Bliver rykket til torsdag den 25. september kl. 17. 00. 
h) Budgetbeboermøde: Onsdag den 24. september kl. 1930 (onsdags-spisehuset aflyses) 
i) Møde i Genbrugspladsgruppen søndag den 24/8 om situationen: Annette orienterer om konklusionerne 
på næste nævnsmøde. 

3) Siden sidst KORT til orientering: Afdelingslederen havde bedt GBs gartnerfirma om at få et poppeltræ på 
p-plads B fældet, fordi en stor gren pludseligt var faldet af pga. råd og ælde. Imidlertid havde Benny Klausen 
fra grønt udvalg fået udsat fældningen og fået rekvireret en uddybende vurdering fra :firmaet (som i øvrigt 
nåede til samme konklusion). Nævnets holdning er, at når afdelingslederen vurderer, at der er tilstrækkeligt 
grundlag for, at et træ skal fældes, så skal dette gøres uden videre. 

4) Godkendelse af referat fra NM 13, 6/8: Godkendt med ændringer. 

5) Godkendelse af dagsordenen: Røggener fra bål tilføjet under pkt. 7 

B. Sager til behandling og beslutning: 
( 
, 6) Byggesager: 

a) Nyt beboerhus: 
- Økonomien: AKB, som bistår VA med udarbejdelse af budget 2004, er gået ind i udredningen af 
økonomien i forbindelse med bygningssalget til kommunen. Endvidere kan det forventes, at V A nye direktør 
straks fra sin tiltrædelse den 1. sept. går i gang med sagen. 
- Udlånskontoret: Kaj har afklaret med Henrik, at den bedste løsning bliver, at opstille en pavillon-bygning 
på græsarealet bag det store beboerhus, når udlånskontoret fra 1. oktober skal forlade de gamle lokaler, som 
overgår til kommunen. Der bliver ikke midlertidige lokaler til det lille festlokale og beboerværkstedet, så de 
store værkstedsmaskiner bliver opmagasineret. 
b) Affaldsøer: Notat om økonomien i projektet fra Jesper Rasmussen, V A. Konklusionen i notatet er er, at 
udgifterne til etablering af affaldsøer modsvares af besparelserne ved at afskaffe den gamle henteordning. 
c) Vaskeri: V A har vurderet tilbudet fra Miele som det bedste, hvilket støttes af vaskerigruppen, så dette 
fremlægges for beboermødet. Der afsættes plads til at flere maskiner, hvis der skulle blive behov, som ønsket 
af beboermødet den 25. marts, hvor emnet sidst blev behandlet. De samlede udgifter bliver på ca. 1,6 mio. 
kr., heraf er der afsat 1,3 mio. kr. på langtidsbudgettet, og de sidste 300.000 kr. kan finansieres ved lån af 
egne midler, så vaskeriprojektet skal ikke forelægges kommunens økonomiudvalg. I ombygningsperioden 
etableres der et mindre nødvaskeri. 
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d) I øvrigt om beboermødet 2/9. om vaskeri og affaidsøer: 
Dorte Brink bliver spurgt, om hun vil stille op til dirigenthvervet. Sten gør beboermødematerialet klar til 
tiykning og husstandsomdeling den 26/8. Hvis tiykning ikke kan nås, fotokopieres i stedet på GB. På 
beboermødet suppleres med overhead-plancher. 

7) Driftssager til behandling: 
a) Bemandingen på ejendomskontoret i fht. opgaver: 
Nævnet har faet beboerhenvendelser om, at det tager for lang tid, at fa løst de opgaver, man henvender sig 
med til ejendomskontoret. Kaj svarede, at sammenfaldet af ferie, sygdom og de mange problemer i 
forbindelse med indkøringen af netværket har givet problemer, men gav udtryk for, at bemandingen på 
ejendomskonteret generelt er tilstrækkelig til opgaverne. 
b) Indeklima: Det blev drøftet, om ejendomskontoret kan være mere udfarende med information til 
beboerne om, hvordan man med ændring af adfærd og vaner kan afhjælpe indeklimaproblemerne. Vedr. 
indeklimaundersøgelsen, så bør der afsættes et beløb på næste års budget, da det ikke har været muligt, at 
finde tid til at færdiggøre undersøgelsen alene med nævnsmedlemmernes og frivillige beboeres arbejde. 

8) Budget 2004 og budgetbeboermødet den 24. september 
a) Orientering om budgettet (1. budgetudkast) : Bl.a.: Udgiften til vand forventes at stige med 331. 000 kr. 
pga. en stor stigning i kommunens takst. Der kan forventes en reduktion på 267.000 kr. på 
renovationsudgifterne. Det blev drøftet, hvorvidt budgetforslagets vurdering af den forventede rentesikring, 
efter bygningssalget til kommunen, var holdbar. Kaj bringer dette videre til V A. 
b) Yderligere/særlige ønsker til budgettet: Et beløb afsættes til færdiggørelse af indeklimaundersøgelsen. 

9) Netværksprojektet . 
a) Status: Inden mødet den 18/8 mellem V A, rådgiver og entreprenører sendte Mumme en mail med en 
række spørgsmål til mødet. Det modtagne svar har ikke været fyldestgørende og der mangler konkrete løfter 
om, hvordan og hvornår problemerne bliver løst. Nævnet besluttede, at formulere et brev til V A, hvor 
spørgsmålene gentages, sammen med en skærpet anmodning om en fyldestgørende redegørelse snarest 
muligt. Mumme bringer en orientering og status i GB Posten. 
b) Henvendelse fra Poul Evald (Vester 9-2) om netværksproblemerne: Mumme besvarer henvendelsen. 
c) Tilslutning af nævnskontoret til netværket: Nævnskontorets computere tilsluttes i løbet af september til 
netværket med et aktivt stik. Endvidere tilsluttes telefonen til netværket. Sten rekvirere den fornødne 
assistance fra Mico (nævnskontorets computerservice). 

10) Valg af ny nævnskasserer og indkaldelse af nævns-suppleant for Momme: Punktet udskudt. 

11) BL-kursus for nævnssekretæren: 
Sten deltager i et BL-kursus om boliglovgivning, som afholdes den 20-22 okt" Pris: 5.200 kr. 

12) Tilmelding til V As kontaktperson ordning : 
Nævnet tilmelder sig bestyrelsens kontaktpersonordning (Vinie Hansen, kontaktperson) 

C Sager til orientering: 
13) Orientering fra og spørgsmål til driften: Foregik under pkt. 7 

14) GB Posten, nr. 283: Mumme skriver et indlæg om netværkssituationen. 

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. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder oni 
affald. (Emner med kursiv er medtaget/berørt på dagsordenen) 

11. september 2003. Med venlig hilsen: Sten Hansen, nævnssekretær 

e_y7ø~~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 15, den 3. september 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Jens Ellesøe Olsen, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj 

Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Tore Ryberg. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 16: Onsdag den 17. september. Særlige emner: Sidste forberedelse af 
budgetbeboermødet 24/9. Mødeforbereder: Jens 
b) Budgetbeboermøde: Onsdag den 24. september kl. 1930 

c) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte, torsdag den 25. september: Biba spørger Jette Sonne, om 
hun kan levere maden. Kaj finder ud af, hvor mange ansatte som deltager. 

3) Siden sidst KORT til orientering: • Biba orienterede fra V As foreningsmøde, 26/8: Mødet drejede sig 
meget om regeringens forsalg om salg af almene boliger. BL har f'aet en jurist at vurdere forslaget og han 
konkluderer bl.a., at forslaget fortsat indebærer ekspropriation. I øvrigt ser det ud til, at regeringen vil fa 
svært ved at finde et flertal i Folketinget. •Stenlaver en opdateret liste over GBs repræsentanter i VA
udvalg. • Berit skal giftes i morgen. Biba sørger for en gave og et kort fra nævnet. 

' 4) Referat fra M 14, 6/8: Godkendt. 

5) Dagsordenen: Status for ansøgning om brændeovn tilføjes som pkt. 11. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Efterbehandling af beboermødet den 2. sept. om affaldsøer og vaskeri: 

a) Affaldsøer: Det fremlagte forslag var udarbejdet efter behandling på to tidligere beboermøder og på 
grundlag af afholdt licitation, men blev alligevel nedstemt med stemmetallene 45 for og 56 imod. Situationen 
blev drøftet, men en stillingtagen til, hvordan det videre arbejde skal ske, udskydes til efter 
budgetbeboermødet. 
b) Vaskeri: Det fremlagte projekt blev godkendt i bred enighed. Næste trin er, at vaskerigruppen afholder et 
møde med Miele, hvor bl.a. en detaljeret tidsplan udarbejdes. 

7) Behandling af budget 2004 og beboermødet 24/9: 
a) Gennemgang af forslag til budget 2004, bl.a.: 
K.101, nettokapitaludgifter: Den forventede udgiftspost på ca. 675.000 kr. som følge af ændringer i 
rentesikringen efter bygningssalget til kommunen blev igen drøftet. Holdningen var, at på det foreliggende 
vidensgrundlag og på baggrund af den uafklarede situation, bør beløbet medtages. 
K.116: Lønudgifter til færdiggørelsen af indeklimaundersøgelsen kan dækkes af kontoen, som er afsat til 
reparation af skimmelsvampeskader. 
K.119: Beløbet til trykning af beboerblad hæves med 10.000 kr. Løn til afløsere for aktivitetsmedarbejder 
nedsættes til 22.000 kr. på baggrund af det faktiske forbrug i år 2002. 

8) Valg af ny nævnskasserer og indkaldelse af nævns-suppleant for Mumme: 
Der arbejdes fortsat på at finde afløsere. 

9) Situationen på genbrugspladsen: Annette orienterede fra mødet i genbrugsgruppen: Der skal laves nogle 
forbedringer på pladsen, bl.a. skal der opsættes nogle flere hylder. Dette aftales nærmere med Kaj. I det 
sidste stykke tid er mange gået ud af gruppen pga. flytning o.lign .. Der er dog også kommet 3 nye, så der i alt 
er 10 medlemmer. Genbrugspladsen kan køre et stykke tid med denne bemanding af frivillige, men på 
længere sigt er det ikke tilstrækkeligt, fordi der bliver for mange vagter at fordele. 

10) Status for: 
a) Netværket: 
Erfaringer fra Askerød: Biba har snakket netværkserfaringer med Michael, driftsassistent fra Asker.ød: Her 
har man haft lignende indkøringsproblemer de første par måneder, men derefter - og i gennem snart 1 år - har 
Askerøds netværk fungeret godt. Dog har de haft en skade pga. lynnedslag, som kostede 60.000 kr., da den 
ikke var dækket af servicegarantien. De har oprettet en supportgruppe med tre frivillige beboere, som til 
gengæld har fået gratis netforbindelse. 
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Situationen på Galgebakken: Der mangler en mere direkte kommunikationslinie til selskaberne, gerne en 
form for hotline hjælp nogle timer om dagen. Procedurer og opgavefordeling ved den daglige drift, 
vedligeholdelse, fejlmelding etc. bør fastlægges, og en serviceaftale skal på plads. Der bør laves en 
evaluering af indkøringsforløbet med en sammenfatning af problemerne, så gentagelser undgås i andre V A
afdelinger. 

b) Beboerhuset: 
Pavillonbygningen til udlånskontoret kommer i morgen, og Henrik går i gang med at tilrettelægge 
udflytningen, som skal være gennemført til I. oktober. 

C. Sager til orientering: 
11) Ansøgning om opsættelse af brændeovn: 

Sagen har ligget stille i sommer, men bliver sat i gang igen. Fremgangsmåden er, at først indsamles 
erfaringerne fra Hyldespjældet, som er blevet kontaktet., derefter rettes henvendelse til kommunen om 
dennes krav, vilkår og generelle indstilling, hvorefter sagen vurderes inden den rejses på et beboermøde. 

12) Orientering fra og spørgsmål til driften: Udskudt pga. tidsnød. 

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. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b. torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder om 
affald. 

7. oktober 2003. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær. 

8~~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 16, onsdag den 17. september 2003 
A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Jon Sandreid, Biba 

Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) 
Afbud: Tore Ryberg, Annette Schrøder 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Sommer-kom-sammen med GBs ansatte: Torsdag den 25. september: Der bliver 10 deltagere fra de 
ansatte og 8 fra nævnet. Biba bestiller maden hos Jette Sonne, og Sten laver indkøbet hos købmanden. 
b) Næste nævnsmøde, nr. 17: Onsdag den 1. oktober. Særlige emner: Efterbehandling afB.BM 24/9. 

Mødeforbereder: Jens 
c) Møde i vaskerigruppen: 22. september ( om det videre arbejde med Miele) 
d) VAs generalforsamling :Tirsdag den 7. oktober. 

3) Siden sidst KORT til orientering: Jens orienterede om sin debat på hjemmesiden med Kristian Haxthausen 
om beboermødets behandling af affaldsø-projektet m.v. 

4) Foreløbigt referat fra NM 15, 3/9: Sten har først referatet klar til klar til næste nævnsmøde pga. tidspres fra 
beboermødereferatet. 

5) Godkendelse af dagsordenen: Under pkt. I 0, spørgsmål til driften: Huller i stierne pga. manglende 
reparationer efter kabelnedgravning. 

B. Sager til bellandling og beslutning: 
6) Sidste forberedelse af budgetbeboermødet 24/9 

a) Gennemgang af dagsordenen for beboermødet: 
-1: Per Larsen stiller op til dirigenthvervet og Jytte Jørgensen som meddirigent. 
-5: Revision af agendaplanen: Lars og Jon fremlægger agendaplanen. 
-7: Budget 2004: Jens og Kaj fremlægger budgettet. 
Vedr. de sidste ændringer i budgettet: I det endelige budgetforslag kalkuleres kun med en huslejestigning på 
2,25%, mens der tidligere blev kalkuleret med 3,83%. Årsagen til den mindre huslejestigning er, at VA har 
afklaret, at institutionsbygningerne ikke har modtaget rentesikring, hvorfor der ikke skal forventes en udgift 
herfra til tilbagebetaling af rentesikring. Derfor indeholder budgetforudsætningerne for år 2004 ikke mere en 
forventet udgiftspost på ca. 675 .000 kr. som følge af ændringer i rentesikringen. 
- 7b: Fordeling afbeboeraktivitetsmidler: I budgetforslaget er vikarbudgettet for beboerhusets 
aktivitetsmedarbejder blevet nedsat. Dette er sket ud fra en vurdering af forbruget i år 2002. Jens snakker 
nærmere med beboerhusets forretningsudvalg om dette. 
-8: Indkommet forslag fra Anita Sørensen om urafstemning økonomien omkring affaldsøer: Nævnet er 
positivt stemt over for forslaget. I forlængelse heraf blev det drøftet, om urafstemning i fremtiden kan 
anvendes mere systematisk i beslutningsprocessen i større sager, så det undgås, at projekter, som udarbejdes 
over et længere forløb på grundlag af beslutninger truffet på flere beboermøder, bliver afvist på et sidste 
beboermøde, som det er sket med affaldsø-projektet. 

7) Valg afnævnskasserer og indkaldelse af nævns-suppleant for Mumme: 
Jytte Jørgensen blev valgt til hvervet som kasserer. Anne-Dorthe Gierløff indtræder i nævnet i stedet for 
Mumme. Tore har meddelt, at han i den kommende periode indtil årsskiftet bliver meget ophængt pga. 
private forhold, og derfor må melde afbud til nævnsmøderne for perioden indtil årsskiftet. 

8) Status for netværksprojektet: 
Efter anmodning fra Group Networks/Delcom er der indkaldt til afleveringsforretning i morgen, torsdag den 
18. september. Afdelingslederen har kun mulighed for at deltage den første times tid, men har pointeret for 
VA, at samtlige fejl og mangler må påpeges omhyggeligt, og at det er betænkeligt, at der afleveres et anlæg, 
hvor der tilsyneladende stadig er mange fejl og mangler. 

Nævnet fandt det meget uheldigt, at afleveringsforretningen afsluttes uden afdelingslederens 
tilstedeværelse og syntes endvidere, at det virkede meget utrykt, at afleveringen sker, uden at der forinden er 
indgået en forpligtigende serviceaftale til ikrafttrædelsestaks efter, at anlægget er afleveret. Biba deltager for 
nævnet i afleveringsforretningen. 
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9) Status for institutionssalg: 
Jens orienterede fra mødet tirsdag den 9/9, hvor Torben Jørgensen fra VA og AKBs økonomichef Jesper 
Lose Schmidt orienterede om situationen i forbindelse med institutionssalget og budget 2004: Man har 
drøftet salgsforløbet med V As tidligere direktør Jan Weichardt og har bl.a. bl.a. faet opklaret, at 
institutionsbygningerne ikke har modtaget rentesikring, og dermed er der ikke modtaget et rentesikrings
beløb, som skal betales tilbage, når bygningerne sælges. Umiddelbart far dette en positiv indvirkning for 
budget 2004 (jvf. pkt.6 ovf.), og der blev givet udtryk for en positiv forventning til det endelige udfald af 
sagen. Den endelige afklaring af det økonomiske nettoresultat med Finansstyrelsen bliver foretaget afVA 
med bistand fra BL. 

C Sager til orientering: 

10) Orientering fra og spørgsmål til driften: 
a) Nyt om de 4 store' driftssager: 
Ateliervinduerne: Datoen for syn og skøn er fastsat til den I. oktober. 
Pumperne i varmecentralerne: Bliver taget op til 5 års gennemgangen af varmeprojektet, som skal finde sted 
senest den 17. november. 
Tagsagen: Udskiftning af rustne skruer på nedløbsrørene pågår fortsat. 
b) Øvrigt nyt fra/til Driften: 
Indbrud ved materialegården: Der har to gange med kort mellemrum været indbrud. Sikringen mod indbrud 
bliver forbedret. 
Køleskabe: Den nuværende model med 55 cm. brede skabe og separate køle og fryseskabe bliver ikke 
produceret mere, og leverandøren er snart løbet tør for nye skabe. Sidste år prøvede miljømedarbejderen 
ihærdig, men uden held, at finde mere miljørigtige køle- og fryseskabe til erstatning. Biba og Kaj laver et 
lille udvalg, som hurtigt finder en løsning. 
Huller i stierne efter netværksprojektets kabelarbejde: Der stadig store og farlige huller :flere steder på 
cykelstierne. 

11) GB Posten, nr. 284 (deadline den 17. september) 
Referenten arbejder på at fa referatet fra beboennødet den 2. september klar til bladet. 
Henrik bliver spurgt om der kommer en omtale af :flytningen af udlånskontoret i bladet. 

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-bygningernes vedligeholdelse • Boligforbedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug• Indeklimasagen, herunder måling af 

, fremløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder om 
affald. 

7. oktober 2003. Med venlig hilsen: 

~~ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 17, onsdag den 1. oktober 2003. 
A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Jon Sandreid, Annette 

Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Atbud: Anne-Dorthe 
Gierløff. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Tema-nævnsmøde om hængende haver: onsdag den 22. oktober kl.19°0 !I 

Mødeforberede/se: Bibas oplæg fra 23.10.02. Sten genkopiere oplægget til Jytte J. og Jytte 0. 
b) Næste nævnsmøde, nr.18: Onsdag den 29. oktober kl. 19°0 !! Mødeforbereder: Birthe. 
c) V As GF: Tirsdag den 7. oktober: Det vides ikke om Askerød fastholder sit forslag om udmelding. 
d) Foreningsmøde den 20. oktober i Hyldespjældet: Jens, Biba og Jytte J. deltager. Sten tilmelder. 

3) Siden sidst KORT til orientering: • Kopimaskinen har været død i en uges tid pga. motorsammenbrud 
samt mangelfuld og langsommelig service fra Xerox. Motoren er skiftet og maskinen fungerer (pt.), men 
Sten har gjort Xerox opmærksom på, at maskinen generelt ikke :fungerer tilfredsstilende. • Købmands
butikkens bestyrelse låner nævnslokalet til møder. Simon låner nøglen hos Jytte J. • Reception for 
Borgmesteren. Biba deltog • Galgenfuglen blev uddelt til Henrik Nordfalk under høstballet. 

4) Foreløbigt referat fra NM 15, 3/9 og NM 16, 17/9.: Godkendt. 
5) Dagsorden: Godkendt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Efterbehandling af budgetbeboermødet 24/9: 

a) Vedr. budgettet: Det fremlagte budgetforslag med en huslejestigning på 2,25% blev vedtaget, dog med et 
ændringsforslag fra Dorte Brink om en forhøjelse på 13.000 kr. afløsere for beboerhusmedarbejderen. Hus
lejestigningen bliver hermed på ca. 2,28%. 

I det udsendte huslejevarsel er huslejestigningen imidlertid kun anført til 2,25%. Kaj beder VA om at finde 
ud af, hvordan rettelsen skal foretages. 
b) Vedr. forslag om urafstemning: Det fremlagte forslag om urafstemning inkl. afstemningstemaet blev 
vedtaget på beboermødet. 

Nævnet drøftede komplikationerne mht. sammenhængen mellem budget-vedtagelsen og vedtagelsen om 
urafstemning: Affaldsø-projektet er fortsat udgiftsneutralt, idet besparelsen ved at gå bort fra den 
oprindelige indsamlingsordning kan dække udgifterne til opførelse af de nye affaldsøer. Set i dette perspektiv 
kan projektet gennemføres uden huslejestigning, som det nævnes i urafstemningstemaet. Imidlertid 
indeholder budget 2004 kun besparelsen som følge af, at den oprindelige indsamlingsordning er afskaffet, 
mens udgiften til affaldsø-projektet, som foreligge når byggeprojektet og byggeregnskabet er afsluttet, ikke 
er indregnet i budget 2004. 

7) Tilrettelæggelse af urafstemningen: 
• Afviklingen af urafstemningen: Der blev ikke nedsat et stemmeudvalg på beboermødet, så nævnet 
besluttede, at anmode V A om sammen med V As revisorfirma Deloitte & Touche at gennemføre 
urafstemningen. Hvis det kan nås gerne i uge 42-43, dvs. så afstemningsmaterialet er ude hos beboerne 
umiddelbart inden uge 42 og resultatet er opgjort umiddelbart efter uge 43. Kaj tager hurtigst muligt kontakt 
med VA og Deloitte & Touche for at fa en aftale. 
• Debatmateriale: Samtidig med udsendelsen af det officielle afstemningsmateriale, bør der 
husstandsomdeles et debat-materiale, hvor beboerne far mulighed for at komme med indlæg. Tidsfristen for 
modtagelse af debatindlæg blev fastsat til tirsdag-morgen den 7. okt. Sten sætter opslag op rundt om på GB 
hurtigst muligt. Jens udfærdiger et indlæg fra nævnet, som ligger klar til kopiering den 7. oktober. 

8) Status for netværksprojektet: 
Delcom/Group Networks havde begæret afleveringsforretning afholdt den 18. september, men afleveringen 
blev ikke foretaget, fordi repræsentanten fra Delcom/Group Networks ikke mødet frem. De fremmødte, fra 
VA, rådgiver og nævnet, benyttede i stedet lejligheden til at fa gennemdrøftet og sammenfattet problemerne. 
Det er aftalt med Delcom/Group Networks, at afleveringen finder sted et par uger senere, men et præcist 
tidspunkt er endnu ikke fastlagt. 
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Nævnet drøftede situationen: Det er vigtigt, at de projektansvarlige (V As byggefunktion og rådgiver) 
sørger for: At alle fejl og mangler er nedfældet i en mangelliste. At entreprenørerne fremlægger 
fyldestgørende dokumentation for at anlægget er i orden ved afleveringen. At der foreligger en aftale om en 
serviceordning inden overdragelsen af anlægget. Endvidere blev der spurgt til ansvaret for og 
konsekvenserne af, at bl.a. asfaltarbejdet endnu ikke udført. 

For at få en tilfredsstillende afklaring og afslutning af problemerne inden afleveringsforretningen blev det 
besluttet at afholde en række møder: 1. Møde på mandag den 6. med V A, rådgiver, afdelingsleder og nævnet 
v. Biba. 2. Møde med repræsentanter fra netværksforeningen, hvor der skal ske en afklaring af a) Hvilke 
mangler som skal udbedres i hh. til de forpligtigelser, der følge af det fonnulerede projekt og indgåede 
kontrakter og b) hvilke forbedringer og udbygninger, som kan/bør tilføjes efterfølgende til netværket. 
3. Møde med Delcom/Group Networks, hvor udeståender jvf. pkt. a) fremføres og forhåbentlig atklares. Det 
bør atklares, hvordan netværksforenings rolle skal være i forbindelse med driften og brugen af netværket, 
f.eks. mht. hjemme-siden/-siderne. 

9) Beboerhenvendelse vedrørende skygge i baghaven fra nabos træ: 
Sagen ligger i forlængelse af tvisten om pergolaen. Det er tidligere besluttet, men endnu ikke udført, at 
kommunens tekniske forvaltning og brandtilsynet inviteres på besøg på Galgebakken for at få drøftet nogle 
retningslinier. 

C. Sager til orientering: 
10) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: 
• Ateliervinduerne: Dato i oktober måned for syn og skøn var aftalt, men modparten har aflyst pga. 
dobbeltbookin~ af tidspunktet, så det foretages først en gang i november måned. 
• 5-års gennemgangen af varmeprojektet: Rådgiveren er i gang med at gennemgå papirerne. Problemerne 
med nedfaldsradiatorerne tages med i 5-års gennemgangen. 
• Rapport for 5-årsgennemgangen for 2. etape aftagprojektet udarbejdet. Problemerne er meget lig etape 1. 
b) Øvrigt nyt fra og til Driften: 
• Rådgiveren er i gang med at foretage boreprøver i de brune betonmure. 
• Der er modtaget en beboerhenvendelse om nedsivning afvand fra lukket ateliervinduet, når det regner. 
Beboeren er endvidere utilfreds med manglende aktion fra ejendomskontoret. Kaj oplyste, at det specifikke 
problem ikke kan løses her og nu, men at det indgår i det kommende syn og skøn. 
• Jens gjorde opmærksom på, at efter at den forkerte asfalt er fjernet, er stederne efterladt med flere cm. 
dybe kanter uden at der er foretaget afinærkning og afspærring. Især på bakken ved de hvide træer er stierne 
hermed blevet meget farlige. Her bør der helt akut gøres noget aht. sikkerheden, f.eks. ved overdækning 
med plader. I øvrigt er det uacceptabelt, at entreprenørerne ikke overholder aftaler om og tidsfrister for 
færdiggørelse af halvfærdige arbejder. 

11) Pjece om beboerklagenævnet modtaget fra BL 

12) GB Posten, nr. 285 (deadline den 22. oktober): Sten arbejder på at få referatet fra budgetbeboermødet 
færdigt, så det kan komme med i bladet. 

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. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder om 
affald. 

4. november 2003. Med venlig hilsen: 

Sten <:Pk~~i 
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Referat fra nævnsmøde nr. 18 den 29. oktober 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Jon Sandreid, Annette 

Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Tore Ryberg. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr.19: Onsdag den 12. november kl. 19°0

• Mødeforbereder: Annette 

3) Siden sidst KORT til orientering: • V As GF den 7. oktober forløb fredeligt, men med ret lille fremmøde. 
Askerød trak deres forslag om udmeldelse. • Vaskerigruppen har bl.a. drøftet om der er råd til at vælge fliser 
af den dyre slags. Miele skal udarbejdes et detailtilbud, hvorefter der skal laves en kontrakt. Renoveringen 
kan først ventes færdig til januar. • Foreningsmødet 20/10 handlede bl.a. om salg af almene boliger, om 
mødet med borgmestrene i V As kommuner og om erfaringer med IT-projekter i afdelingerne. • Kommunen 
opgiver ændring afvejnavne og adresser på GB. • Kopimaskinen: Sten har haft besøg fra Xerox for at ia en 
acceptabel løsning på problemerne, hvilket vil sige en renoveret og driftsikker maskine uden beregning. 
Xerox ville kun tilbyde en ekstra grundig service, næste gang den nuværende maskine går i stykker, men 
ville mægtig gerne sælge en ny maskine. Så når der skal anskaffes ny kopimaskine, bør der nok vælges en 
lkke-Xerox-maskine. • Jytte Overgård undersøger, om der kan indføres regler for hold af krybdyr o.lign. 

4) Foreløbigt referat fra NM 17, 1/10.: Godkendt. 

5) Godkendelse af dagsordenen: Tilføjelse til pkt. 11: Nævnsmødereferater på GB Postens hjemmeside. 
I øvrigt: Biba om at indføre en aktionsliste. På baggrund af dette nævnsmøde laver Sten et første udkast til en 

· aktionsliste, som kan danne grundlag for en nærmere diskussion af listens udformning og funktion på næste 
nævnsmøde. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Urafstemningen om affaldsøer: 

a) Resultatet: Det skriftlige meddelelse om resultatet var endnu ikke modtaget fra Deloitte & Touche, men 
pr. tlf. er det meddelt, at resultat var et ja til affaldsøerne. Så snart resultatet foreligger skriftlig sørger Kaj for 
at det bliver husstandsomdelt. 
b) Det videre forløb: Efter ja'et ved urafstemningen skal der ansøges i kommunen om tilladelse til 
lånoptagelse. Afgørelsen vil formentlig først foreligge i begyndelsen af år 2004, så affaldsøerne kan først 
forventes færdige i løbet af foråret 2004, dvs. ca. 1 år efter tidsfrist som oprindelig blev aftalt med 
kommunen. 

7) Status for netværksprojektet 
•Fællesmødeafholdt den 16. oktober med deltagere fra nævnet, netværksforeningen, afdelingslederen, V A, 

rådgiveren, Group Networks og Delcom. Problemerne kom på bordet, der blev diskuteret løsninger og aftalt 
fordeling af arbejdsopgaver. Mødet forløb konstruktivt, så der er håb om, at tingene kommer på plads. 
• Servicekontrakt: V A har efterfølgende modtaget et udkast til en servicekontrakt, som der dog skal 
forhandles videre om, idet den ikke er fyldestgørende. • For lidt IP-adresser?: Jytte Overgaard har henvendt 
sig til Group Networks servicetelefon pga. problemerne med at komme på nettet. Hun fik da at vide, at 
problemet skyldes, at vi har anskaffet for lidt IP-adresser. Jens henvender sig til VA for at ia et svar på, om 
dette er rigtigt eller ej. 

8) Miljø-emner: 
a) Tilmelding til BLs grønne diplomordning: 
Boligorganisationer og afdelinger kan tilmelde sig ordningen, som bl.a. er baseret på miljøplaner og grønne 
regnskaber. Galgebakken har begge dele, og nævnet besluttede, at Galgebakken skal tilmeldes. Sten 
kontakter Bente Heltberg for den videre tilmelding. 
b) Brev fra kommunen om stop for nuværende flaskeindsamling- og svar fra VA: 
Miljøforvaltningen har sendt et brev til Galgebakken, hvor det kræves, at GB skal indstille indsamlingen af 
hele flasker på Genbrugspladsen, fordi indsamlingen er modstrid med det kommunale regulativ og udgør en 
trussel mod økonomien i den kommunale indsamlingsordning. V As direktør Carsten Fich har sendt et brev 
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til forvaltningen, hvor han gør opmærksom på, at kravet er i modstrid med kommunens overordnede 
miljøpolitiske målsætninger om øget genbrug og borgerinddragelse, at indsamling af flasker via den 
nuværende kommunale glasindsamling giver et ringere miljøresultat og at en evt. kommunal indsamlings
ordning specielt for hele flasker, som nævnes, vil påføre afdelingen en nettoudgift. Carsten Fich opfordrer 
derfor forvaltningen til, at overveje kravet endnu engang. Nævnet tilsluttede sig V As svar til 
miljøforvaltningen. Sagen drøftes nærmere på det først kommende møde i agendagruppen. 

9) Opsamling fra tema-NM om 'hængende haver': Udskudt indtil referatet ligger klar. 

10) Supplering af nævnet: Jon har meddelt, at han flytter om ikke så længe. Der skal tages kontakt til de 
resterende suppleanter. 

11) N ævnslokalet: 
a) Anskaffelse af opvaskermaskine til nævnslokalet: Der er kun en 'obligatorisk' opvask om ugen i 
forbindelse med rengøringen, resten er op til frivilligt initiativ. Der holdes mange møder i mødelokalet, så 
der skal anskaffes en opvaskemaskine. Kaj og Sten undersøger mulighederne nærmere. 
b) Opgradering og ombygning af nævnskontorets computere: Bladgruppe-maskinen er ustabil og går tit i 
koma, formentlig som følge af uhelbredelige fejl i maskinens hardware. Til næste servicebesøg fra Mico rar 
Sten opgraderet sekretænnaskinen (som kører stabilt) med mere RAM, så den kan ophøjes til 
hovedmaskine/server. Sten forhører sig også om, hvad en ny billig computer koster. 
c) Nævnsmødereferater på GBPs hjemmeside: Sten gjorde et forsøg forrige sommer, men der var nogle 
problemer med at fa formateret/oversat til HTML. Sten kontakter Bent og gør et nyt forsøg. 

C. Sager til orientering: 
12) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: • At-vinduer: Dato for syn fastlagt af voldgiftsnævnet til 14/1.04, kl. IO. 
• 5-årsgng. 2.etape aftagrenoveringen er gennemført. Entreprenøren udbedrer skaderne senestjanuar 2004. 
• 5-årsgng. varmeprojektet: Møde med rådgiveren i morgen bl.a. om pumperne og nedfaldsradiatorer. 
b) Gennemgang af budgetkontrol pr. sept. 2003: Nævnet fik forelagt budgetkontrollen, og konstaterede at 
den viser et underskud på 1,3 mio. kr. som følge af bygningssalget til kommunen. Problemstillingen er 
velkendt fra tidligere drøftelser med V A og AKBs økonomichef, hvor det blev fremført, at V A ville 
henvende sig til Finansstyrelsen med henblik på at opnå en mere tilfredsstillende udgang på sagen. 

Det blev besluttet, at Jens skriver et brev VAs nye direktør, hvor han beder om en status for sagen og en 
tilbagemelding om, hvornår vi kan forvente en fornyet refusionsopgørelse fra Finansstyrelsen. 
c) Øvrigt nyt vedr. Driften: • De brune betonfacader: Nedbrydningen skyldes, at jernanneringen i betonen 
ruster. Der er udtaget prøver for nærmere analyse og tilstandsvurdering. • Asfaltreparationerne: Da det er 
dyrt at anvende den særlige røde asfalt ved mindre reparationer, bliver der anvendt sort asfalt, som forsøgsvis 
har f'aet et lag rødligt grus påført. Men en større renovering af stierne er påkrævet inden for nogle år, og til 
dette skal der findes en passende rødlig asfalttype. • Seddel fra ejendomskontoret til beboerne om beskæring 
af slyngplanter omdeles i næste uge. 

13) GB Posten, nr. 286 (deadline 19. november). 

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 
ftemløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.).• Renovering af udendørsbelysning.• Informationsfolder om 
affald. 

13. november 2003. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

,!hA_ 
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Referat fra nævnsmøde nr. 19, onsdag den 12. november 2003 

A. Formalia: 
1) .Til stede: Jytte Jørgensen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Jon Sandreid, Annette Schrøder, Biba 

Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Atbud: Birthe Y. Nielsen. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr. 20: Onsdag den 26. november kl.19°0

• 

Særlige emner: Sige farvel til Jon og Lisbeth. Mødeforbereder: Birthe - Jytte J. sørger for lidt ekstra 
forplejning. 
b) Første nævnsmøde efter nytår: Onsdag den 7. januar. 
Sten laver et forslag til mødeplan for 1. halvår 2004 til næste nævnsmøde. 
c) Møde med dir. Carsten Fich: Nævnet foreslår onsdag d.21/1 eller onsdag d.4/2 (hhv. NM nr.2 og 3) 
d) Møde om anvisningsret med kommunen den 14. november: Biba deltager. 

3) Siden sidst: 
a) Udkast til initiativliste: Listens blev gennemgået, bl.a.: • Brev vedr. institutionssalg afsendt til V A. • Der 
anskaffes en opvaskemaskine til nævnslokalet. • Skrivelse udsendt til beboerne om beskæring af slyngplanter. • Der 
blev lavet nogle justeringer i opbygningen aflisten, bl.a. blev betegnelsen ændre til aktionsliste. 
(Opdateret liste er vedlagt det foreløbige referat) 
b) Andet KORT til orientering: •Med hjælp fra Simon er nævnskontoret tilsluttet GB-nettet - dog endnu 
ikke e-mail. • V As personaledag 31/10: Forløb godt med stor tilslutning og god stemning. 

4) Foreløbigt referat fra NM 18 den 29.oktober: Godkendt. 

5) Dagsordenen: Ekstra ansøgningsrunde for strædepenge tilføjet som nyt punkt. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Status for netværksprojektet 

•Rådgiverengennemgår referatet fra mødet den 16/11 og tilføjer evt. bemærkninger. • FL. Stenaa oplyser, at 
Delcom i morgen afleverer en status.• Udkastet til servicekontrakt fra Delcom skal være mere 
:fyldestgørende. Rådgiveren er i færd med at formulere præciseringer og tilføjelser. • Prisen for IT
abonnement blev ved den første tilmeldingsrunde oplyst til ml. 80 og 120 kr. afhængigt af antal tilslutninger. 
En eksakt pris skal beregnes på grundlag af det faktiske antal tilmeldinger. •Der afholdes møde tirsdag i 
næste uge for afklaring af de udestående spørgsmål. 

På nævnsmødet blev det spurgt, om der er sørget for, at entreprenøren bliver afkrævet dagbøder for 
forsinkelsen af projektet og hvor stort beløbet er. 

7) Orientering om 5-års gennemgangen aftagrenovering: 
Kaj orienterede: Problemer er omtrent de samme for 1. etape, bl.a. mangler i sammenklæbningen af 
tagpappet. Entreprenøren udbedrer manglerne senest ved udgang af januar 2004. 

8) S11pplering af nævnet: 
De tilbageværende suppleanter har ikke tid til at indtræde i nævnet, så der må afholdes et ekstraordinært 
beboermøde med suppleringsvalg til nævnet.. 

9) Placering af skateboardrampe: 
Der er mange ønsker om at få lavet en skateboard- og rulleskøjterampe, senest på GBPs hjemmeside. I 
Hyldespjældet er det også blevet drøftet. Problemerne består i finde et sted, hvor der ikke er naboer, som 
bliver generet af støjen. Endvidere vil en rampe givet vis blive samlingssted for store grupper fra hele 
kommunen, så det bliver utrykt for børn fra nærområdet, da der ikke findes skateboardramper i kommunalt 
regi. Biba tager kontakt med nævnet i Hyldespjældet med henblik på en fælles henvendelse til kommunen om 
en få lavet samlet løsning. 
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10) Opsamling fra tema-nævnsmøde om hængende haver den 22. oktober: 
Udskudt til referatet foreligger. 

11) Ekstra ansøgningsrunde om strædepenge: 
Kassereren forelagde to ansøgninger om bevilling ekstra strædepenge. Der er et rigeligt restbeløb tilbage på 
strædepenge-kontoen, så ansøgningerne blev godkendt. 

C Sager til orientering: 
12) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: • Rådgiveren er enig i, at monteringen af radiatorerne ikke har været 
korrekt. • Det er aftalt, at leverandøren kommer med et forslag til løsning på problemerne med pumperne i 
varmecentralerne. 
b) Øvrigt nyt vedr. Driften: • Hyldespjældet skal have udskiftet deres vaskemaskiner i perioden den 17. 
november til 11. december. Det er aftalt, at Hyldespjældets beboerne kan benytte Galgebakkens vaskeri i 
denne periode, og at Galgebakkens beboere kan benytte Hyldespjældets vaskeri, når Galgebakkens vaskeri 
renoveres i begyndelsen af det nye år. • V As økonomimedarbejder, Finn Jakobsen har opsagt sin stilling. 

13) GB Posten, nr. 286 (deadline 19. november) 

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-bygningernes vedligeholdelse • Boligforbedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug • Indeklimasagen, herunder måling af 
fremløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder om 
affald. 

28. november 2003. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde nr. 20, 26. november 2003 

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

Sandreid, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). 
Det var sidste nævnsmøde med Jon og Lisbeth, eftersom de flytter i hus ude på landet. Nævnet tog afsked 
med Jon og Lisbeth og takkede for det store arbejde, som de igennem årene har lagt i nævnet. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Nævnsmødepfan 1. halvår 2004: Det fremlagte forslag blev vedtaget med en enkelt ændring: 
Nævnsmøde nr. 9 blev flyttet fra onsdag den 12. maj til torsdag den 13. maj. 
b) Næste nævnsmøde, nr. 21: Onsdag den 10. december. Mødeforbereder: Birthe 
c) Boligsocial temadag lørdag den 17. januar: Biba og måske Jens deltager. Tilmeldingsfrist først 15/12-
deltagelse tages op igen på næste nævnsmøde. 
d) Møde i V As foreningssekretariat mandag den 8. december: Jens deltager. 
e) GB-personale julefrokost fredag den 12. december: Sten sørger for at købe et par flasker fra nævnet. 
f) Arrangement evt. som en udflugt for aktive beboere: Emnet blev luftet - tages op på næste møde. 

3) Siden sidst: Kort gennemgang af aktionslisten, bl.;i.: • VA har anmodet Finansstyrelsen om at genoptage 
vurderingerne, som man lagde til grund for beregningerne. Når Finansstyrelsen har svaret, vil VA udarbejde 
en redegørelse til nævnet. • V A svarer, at Group Networks tidligere oplysning til en beboer om manglende 
IP-adresser IKKE er korrekt. • Kaj har på møde i kommunen få.et afklaret skillelinierne mellem den 
kommunalt ejede del af kloaknettet og Galgebakkens del. Skellet går ved I. brønd uden for boligerne, dvs. at 
også kloakkerne i stræderne er kommunens. • Det første nævnsmødereferat (møde nr.18) er kommet på 
GBP' s hjemmeside, og efterfølgende referater vil blive bragt løbende. 

4) Foreløbigt referat fra Nævnsmøde nr.19, 12. oktober: Godkendt efter et par ændringer. 

5) Dagsordenen: Kommunal anvisningsret til D-husene - blev tilføjet som nyt pkt. 13 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Ekstraordinært beboermøde med suppleringsvalg til nævnet: Beboermødet indkaldes til tirsdag den 20. 

januar. Sten tjekker med Henrik om beboerhuset er ledigt. Dagsorden fastlægges på næste nævnsmøde. 

7) Retningslinier for ansøgninger om strædepenge: På baggrund af en beboerforespørgsel, blev 
retningslinierne for strædepenge drøftet: Tingene som anskaffes, f.eks. planter, skal være fælles, og den 
beboer, som tager initiativ til ansøgningen, skal sikre sig, at strædets øvrige beboere er indforståede med 
ansøgningen Gvf. artiklen fra daværende kasserer Niels Keller i GB Posten 259, maj 2001). Jytte Jørgensen 
kontakter beboeren, som har spurgt om retningslinierne. 

8) Status for netværksprojektet: 
a) Orientering fra Kaj: • Der har været møde med Stig Hournøller fra Delcom/Group Networks, og de 
fleste problemer er nu løst. • Delcom har specificeret udkastet til servicekontrakter for hhv. telefon, IT
netværk og antenneanlæg og har formuleret forskellige serviceniveauer, der kan vælges imellem, bl.a. 
responstider på 4 eller 8 timer. • Antenneanlægget indeholder en lokal servicekanal, hvor der kan bringes 
information til alle beboere via TV. Group Networks tilbyder et lille introkursus i brugen af servicekanalen. 
Der skal findes en person til at være servicekanal-ansvarlig. • Graden af sikkerhed for at kunne ringe 112 
ved strømsvigt skal afklares: Det nuværende sikkerhedsniveau svarer til almindelige fastnet-telefoni. 
Yderligere sikkerhed kan opnås, hvis der på centralerne monteres nogle ISDN-2-forbindelser ((hvad hedder 
dimserne???/ ref.)), men dette koster 30.000 kr. i anskaffelse og 12.000 kr. i årligt abonnement. 

b) Nævnets kommentarer: •Tilbageværendenetværksproblemer: Almindelige 56 Kb modemmer fungerer 
enten meget langsomt (med kun 12 Kb) eller slet ikke, når de tilkobles det nye telefonnet. Birthe har rykket 
Frank Sæbø fra Group Networks for udfærdigelse af en liste med lokalnumrene, så beboerne i praksis bliver i 
stand til at benytte muligheden for gratis lokaltelefon. Han lovede, at der snarest ville blive lavet en lokal 
telefonliste. • Udkastet servicekontrakt: Inden den færdige servicekontrakt underskrives, skal den forelægges 
for netværksforeningen og nævnet. • Biba kontakter Gadekæret og Blokland for at høre, hvordan de har 
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organiseret brugen af servicekanalen. • Mange beboere har ytret ønske om at 112-sikkerhed prioriteres. 

c) Nyt Fra Gbs netværksforeningen: • Der arbejdes stadig med en lokaltelefon-løsning uden de særlige 
lokalnumre. • Netværksforeningen vil gerne tihneldes foreningen for bolignetværk, og spørger om nævnet 
vil afholde udgiften på 1500 kr. Nævnet besluttede, at beløbet kan dækkes af beboeraktivitetskontoen. • 
Netværksforeningen har udarbejdet et spørgeskema til beboerne, som har til formålet foretage en samlet 
indsamling af erfaringerne med netværket, og netværks-foreningen opfordrer nævnet til at være med som 
underskriver på skemaet .. Nævnet støtter op om under-søgeisen, som er en rigtig god ide. Sten bistår Kristian 
med udskrift og kopiering af skemaet, så det kan komme med ud til beboerne sammen med Gal~ebakke 
Posten, som uddeles i weekenden. 

9) Nedsættelse af et nævns-kontor-teknik-udvalg: 
På nævnskontoret er der en række spørgsmål vedr. opgradering evt. nyanskaffelse af computere, tilslutningen 
af kontoret til netværket, brug af e-mail m.m. Der blev nedsat et udvalg til at drøfte detaljerne og træffe 
beslutninger. Udvalget består af Sten, Biba og Jens samt Lars Messell fra GB Posten. 

C Sager til orientering: 
10) Orientering fra og spørgsmål til driften: 

a) Nyt om de 4 store' driftssager: Leverandøren har ikke sendt de bebudede forslag til løsning af proble
merne med varmeanlægges pumper. Rådgiveren har meddelt, at leverandøren må betragtes som eneansvarlig 
for fejlene. Dette har medført respons fra leverandøren, i form af et ønske om møde om sagen. 
b) Øvrigt nyt vedr. Driften: Der er tegnet en forsikring, som giver fuld dækning ved skader på 
ejendomskontorets maskiner ved lynnedslag. 

11) BL information om regerings salgsplaner: I forbindelse med fremlæggelsen af finansloven har regeringen 
neddroslet sig forslag om salg af almene boliger, så det nu kun drejer sig om en frivillig forsøgsordning. 

12) Flaskeindsamlingen på genbrugspladsen: VA har opfordret miljøforvaltningen til at genoverveje deres 
krav om, at Galgebakken (og Hyldespjældet) stopper deres selvstændige indsamling af hele flasker. (jvf. 
referat fra NM 18). Miljøforvaltningen fastholder imidlertid sit krav (i brev af 7/11.03), idet man mener, at 
det er nødvendigt at stoppe boligområdernes egne indsamlingsordninger for at opnå en samlet forbedring af 
den kommunale indsamlingsordning. VA har på den baggrund anmodet miljøforvaltningen om et møde, og 
opfordrer repræsentanter fra Galgebakkens og Hyldespjældets miljøgrupper til at deltage. 

Annette har drøftet sagen med genbrugsgruppen, og hun deltager i mødet, hvis mødetidspunktet kan 
passes ind i fht. arbejdet. Sagen vil endvidere blive taget op på agendagruppens møde på tirsdag den 2/12. 

13) Kommunal anvisningsret til D-husene: Biba orienterede fra mødet: Kommunen ønsker at :få en aftale om 
at kunne anvise boliger i Galgebakkens D-huse til unge, som er i familiepleje eller i døgninstitutioner og som 
står over for at skulle flytte i egen bolig. Kommunen ønsker anvisning til Galgebakken, dels fordi D-husene 
er velegnede og dels fordi maJI anser Galgebakken er et ressourcestærkt boligområde. Aktuelt drejer det sig 
om D-huslejeligheder til 3-5 unge og på sigt et yderligere antal. Kommunens boligkontor laver et forslag til 
en aftale. Nævnet tager emnet op igen, når det konkrete forslag foreligger. 

14) GB Posten, nr. 287 (deadline i januar): Jytte fra bladgruppen fortalte, at det bliver et tema-nummer om 
beboerdemokrati, og bladgruppen har kontaktet en række beboere for at sikre sig indlæg til bladet. 

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

11. december 2003. Med venlig hilsen: 
SrenHa~?1'1,n~s:Jretær 

~./l()/l6~V 
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Referatfra nævnsmøde nr.21, onsdag den 10. december 2003 

A. Formalia: 
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj 

Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref). Afbud: Jytte Overgaard. 

2) Kommende møder (kun huskeliste): 
a) Næste nævnsmøde, nr.1: Mødet flyttes (fra onsdag den 7. januar) til onsdag den 14. ianuar. 
Hovedemne: Indpasning af netværksforening i fht. beboermøde og nævn mv. Mødeforbereder: Annette. 
b) Boligsocial temadag lørdag den 17. januar: Biba deltager. Sten tilmelder hos Ole Thorbek. 
c) Beboermøde 20. januar: Udskydes (jvf. pkt. 6 nf.). 
d) Besøg af V As direktør, Carsten Fich på NM nr. 3, 4. februar: Datoen er bekræftet. 
e) Tidspunkt for møde med bestyrelsens kontaktperson: Nævnet foreslår NM nr.4, onsdag den 3. marts. 
Biba hører hos Vinie om datoen er ok. 
f) VA-foreningsmøde på Galgebakken torsdag den 29. januar: Der forventes ca. 50 deltagere fra VA 
samt tre borgmestre fra V A-kommunerne. V A har booket beboerhuset. Sten hører hos Henrik, om han kan 
formidle kontakt til en af beboerhusets kokke. 

1 3) Siden sidst: 
a) HURTIG gennemgang af aktionsliste, bl.a.: Annette orienterede fra mødet i miljøforvaltningen 8/12 
om indsamling af flasker med deltagelse fra GB, Hyldespjældet og V A: Det ser ud til, at flaske-indsamlingen 
alligevel kan fortsættes som hidtil, hvad angår økonomien, selv om det sker i kommunalt regi. Kommunen 
skriver et brev, hvor vilkårene nærmere beskrives. 
(Opdateret aktionsliste vedlagt det foreløbige referat fra NM 21). 

4) Foreløbigt referat fra NM 20, 26/11.03: Behandlet og godkendt. 

5) Godkendelse af dagsordenen: Nyt pkt.: Bemærkninger til forslag om anvisningsregler for D-huse. 

B. Sager til behandling og beslutning: 
6) Organisationsstrukturen for Galgebakkens netværk. 

Beboermødet planlagt til 20. januar udskydes, så emnet vedr. netværkets organisationsstruktur kan nå at 
komme med på beboermødet. Emnet tages op på nævnsmødet den 14. januar. 

7) Opsamling på konklusionerne fra temanævnsmøde 22/10 om hængende haver (Mødereferat tidl. omdelt) 
En række af problemstillingerne blev drøftet, bl.a.: Forskellen på private og halvprivate haver. Hvilken hjælp 
kan tilbydes til beboere, som ikke selv kan vedligeholde haverne. Hvad kan kræves af beboere, som ikke 
ønsker at vedligeholde haverne. Ensartede og faste regler for strædearealer, som ejendomskontoret kan 
arbejde efter i fht. strædernes selvbestemmelse. Muligheder for at klage over en nabo, uden at klagerens 
navn kommer til dennes kendskab. M.m. 

Der var bred enighed om referatets konklusioner og at sagen sendes videre til behandling i de respektive 
udvalg (husreglements-udvalg, boligforbedrings-udvalg, farve-udvalg og grønt udvalg) til en videre 
bearbejdning med henblik på fremlæggelse af et revideret forslag til husreglement på et beboermøde. 

8) Problemer med V As økonomisystem, hvad angår indkøb og anskaffelser til nævnskontoret m.m. 
Sten mangler overblik over status for kontoerne for kontorhold og større nyanskaffelser til nævnslokalet, 
fordi budgetrammerne ikke er indeholdt i edb-systemets statusudskrifter og fordi kontoplanens nummerering 
og betegnelser ikke svarer til, hvad der kan ses ud af budgettet. Endvidere sker V As betaling for girokort og 
indkøb foretaget med V As rekvisitioner overordentligt trægt, hvorved betalingsfristerne ofte bliver 
overskredet. 

Kaj oplyste, at problemerne med at :fa overblik via edb-systemet er løst fra næste budgetår og at 
betalingsproblemerne kan løses ved, at regninger og girokort betales direkte fra ejendomskontoret, så de ikke 
behøves gå hele vejen gennem VA-husets betalingssystem. 
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9) Status for netværksprojektet: 
Der arbejdes fortsat med fremstilling af en lokal telefonliste eller som alternativ, ændring aflokal-numrene 
så de passer til de eksterne telefonnumre. Kaj har rykket V A og Group Networks for et færdigt forslag til 
serviceaftale til forelæggelse for nævnet og netværksforeningen inden underskrift af V A. Dato for· 
afleveringsforretning er endnu ikke fastlagt. Kaj kunne endvidere oplyse, at der betales dagbøder for 
forsinkelsen af projektet. Kaj undersøger videre, præcis fra hvilken dato afkrævningen af dagbøder blev 
påbegyndt. 

10) Arrangement for aktive beboere - hvordan og hvornår ? 
Mulighederne blev drøftet med udgangspunkt i et eksempel fra en aktiv-fest i Hyldespjældet. Birthe 
kontakter beboerhusets FU for at afklare mulighederne. 

11) Forslag om anvisningsregler for D-huse 
På baggrund af mødet den 29. oktober har kommunens socialforvaltning udarbejdet et forslag til en aftale 
mellem kommunen og V A om en særlig anvisningsret til D-husene for unge med boligsociale problemer. 

Nævnets kommentarer til forslaget: Der bør indføjes, at maximalt l 0% af D-husene kan være udlejet på de 
særlige vilkår. Endvidere bør V Af ejendomskontoret ikke påtage sig at føre tilsyn med boligerne med henblik 
på at undgå udgifter pga. misligholdelse (pkt.2, side 2 i forslaget). 

C. Sager til orientering: 

12) Orientering fra og spørgsmål til driften: 
a) Nyt om de 4 store' driftssager:• 5-årsgennemgangen af varmeanlægget: Leverandøren af pumperne 
prøver nu at fralægges sig ansvaret for problemerne. Det er aftalt, at fristen for 5-årsgennemgangen udskydes 
to måneder. Vedr. nedfaldsradiatorerne er der ikke fuld enighed om, hvilke tilsagn der tidligere er givet. 
b) Øvrigt nyt vedr. Driften:• Sten og Kaj har i løbet af ugen haft møde med Xerox om en 5-årig 
leasingaftale om en ny kopimaskine. Maskinen har pc-tilslutning for printer, scanner og fax, dobbel 
kopihastighed i fht. den nuværende, og er (i hvert fald ifølge sælgeren) særdeles driftsikker. De månedlige 
merudgifter bliver på ca. 400 kr. • Det er lykkes at fremskaffe yderlige 8 nye erstatningskøleskabe, men 
derefter skal der anskaffes en ny model, hvor der skal monteres en ramme mellem køle- og fryseskabene. 
Gram har lovet et forslag til, hvordan rammen kan udformes. • Boreprøverne fra den brune beton er stadig 
under analyse. • Der er tendenser til kapacitetsproblemer på affaldsøerne, især i Skrænt, hvor der bliver 
opstillet en ekstra minicontainer. Omkring jul er der planlagt ekstra tømninger. • Renovering af lamperne er i 
gang. • Til nævnsmødet i januar kommer en kontooversigt over evt. resterende beløb fra fornyelsen af 
legepladserne. 

13) GB Posten, særnummer om beboerdemokrati (deadline 14. januar): Der kommer indlæg fra nævnet. 
GB Posten normalnummer (deadline 28. januar). 

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-bygningernes vedligeholdelse• Boligforbedrings
udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele, f.eks. trinetternes elforbrug• Indeklimasagen, herunder måling af 
fremløbstid for varmtvand. • Kommunal godkendelse 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 • Renovering af de brune betonflader. • Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i 
beboerhus. b. torv og pladser. c.Farvesætning og maling.). • Renovering af udendørsbelysning. • Informationsfolder om 
affald. 

15. januar 2004. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær ,,, ___ ,.~---
✓ efeUl , '"---' 

t 
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