Referat fra nævnsmøde 1, 12. januar 2005
Formalia:
1) Til stede: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen, Leif Neergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte
Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.)
Afbud: Ken Møller.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Nævnsmødeplan for 1. halvår 2005:Forslaget til mødeplan blev godkendt uden ændringer.
b) Næste nævnsmøde: nr. 2. 26. januar 2005: Særlige emner: Efterbehandling af beboermødet den 17/l.
Oplæg fra Sten, Kaj og Birthe om aktionslister m.v. Mødeforbereder: Birthe
c) Beboermøde om husreglement m.m. mandag den 17. januar 2005
d) VA foreningsmøde 24. januar: Jens og Biba deltager. Sten tilmelder hos VA.
e) VA økonomikursus 19/1 og 31/3 OS: Sten deltager i kurset.
f) BL budgetkursus (i Køge) 4-5/2.05
g) Tidspunkt for møde med bestyrelsens kontaktperson og den nye driftsområdechef:
Den 2. marts? (som start på nævnsmøde nr.4). Biba tjekker om datoen passer.
h) Møde med beboerhusets forretningsudvalg: Birthe kontakter Dorte for at finde et tidspunkt.
3) Gennemgang af aktionslisten fra nævnsmøde 21
- Herunder også diskussion af en ny udformning af aktionisterne og huskelisten. Bl.a.: En klarere opdeling
mellem afd.lederens og nævnets aktionsliste ? Kan huskelisten fjernes fra dagsorden/referat - uden at
punkterne glemmes? Hvornår skal noget på nævnets aktionsliste? Sten, Kaj og Birthe snakker sammen og
laver et oplæg til næste nævnsmøde.
4) Referat fra nævnsmøde 21, 8/12.04: Godkendt med tilføjelser.
5) Dagsordenen:• Netværksprojektet og• Ny ovn og opvaskemaskine i beboerhuset tilføjet under pkt. 9.

6) Sidste forberedelse af beboermødet 17. januar:
Gennemgang af dagsordenspunkterne: •Dirigenter: Anita og Jytte J. stiller op. •Orientering om råderet: Biba
fremlæger. •Revision af husreglementet: Biba fremlægger. •Landskabsplanen: Benny fremlægger.
•Værkstedbygning: Jens fremlægger. •Kort orientering om tildelingen af BL's grønne diplom v. Jens.
7) Overrækkelse af BLs grønne diplom og information om dette:
Sekretariatet for BL' s grønne diplom har behandlet ansøgningen og har tildelt Galgebakken det grønne
diplom. Jens orienterer om dette på beboermødet, og Jytte J. spørger Lars Messell, om han kan lave et indlæg
fra agendagruppen til Galgebakkeposten. Selve overrækkelsen af diplomet til Galgebakken m.fl. sker i VAhuset den 14 februar. Bente Heltberg sørger for kontakt til AP.
8) Kommende beboermøder og arrangementer
• Beboermøde om indeklima: Beboermøde om emnet er blevet udskudt flere gange og skal indkaldes i
løbet af foråret. Datoen afhænger af, hvornår VA kan have et oplæg klar om indeklima-problemstillingerne
på Galgebakken, herunder også en redegørelse for indeklima set i sammenhæng med udarbejdelse af en
helhedsplan for Galgebakken og ansøgning til Landsbyggefonden om støtte.
• Regnskabs-beboermøde: VA har sagt OK til mandag den 18. april.
• Organisation for netværket: I efteråret 2004 sendte nævnet et oplæg til netværksforeningen. Der er endnu
ikke kommet respons på oplægget.
• Oprydningsdagen i maj: Skal huskes, men det er for tidligt at fastlægge en dato.
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9) Orientering om driftssager:
• Affaldsøerne: Arbejdet ligger fortsat stille pga. forsinkelser i stålentreprisen. Afdelingslederen har ikke
modtaget nyt om en revideret tidsplan fra VAs byggefunktion, som står for styringen af byggeprojektet.
Sidste gang nævnet modtag en præcis dato for færdiggørelse af affaldsøerne hed det den 15. december.
Nævnet er meget utilfreds med den fortsatte forsinkelse af projektet og med den manglende information fra
VA. Nævnsmedlemmerne bliver næsten bestormet af utilfredse beboere med særdeles relevante spørgsmål
om, hvorfor der ikke sker noget, som de ikke er i stand til at svare på, fordi VA ikke sørger for at holde
nævnet orienteret.
Nævnet bad derfor afdelingslederen om, at anmode V As byggefunktion om en status for projektet i form
af en redegørelse for årsagerne til forsinkelsen, en revideret tidsplan med en holdbar dato for færdiggørelse
af byggeprojektet og en redegørelse for ansvaret for evt. økonomiske konsekvenser af forsinkelsen.
Endvidere må VA sørge for, at der bliver udsendt en informationsskrivelse til Galgebakkens beboere. Hvis
dette ikke er modtaget ved udgangen af ugen formulerer Jens sammen med Jytte 0. en brev til VAs direktør.
• Ateliervinduerne: Advokaten har sendt et udkast til brev som opfølgning på mødet den 9. december.
• Afklaring af kommunens ansvar for brud på fjernvarmerør/skimmelsvamp i Over: Materialet er
modtaget fra kommunen og videresendt til Teknologisk Institut til brug for deres vurdering af sagen.
• Asfaltarbejdet på Trippendalsstien: Entreprenøren har foretaget en opretning af brostenskanterne, men
nogle steder er der stadig mangler. Endvidere er der stadig en kant i asfalten på tværs af stien ved rulle
bakken, som skal ordnes. Kaj prøver at overtale entreprenøren til at færdiggøre arbejdet. Lykkes det ikke, må
han henvende sig til kommunen.
• Netværksprojektet: På hjemmesiden har "Bigfoot" (alias Mark Olsen) beskrevet en løsning på problemet
med at regulere folks brug af båndbredde. Løsningen skulle være fhv. simpel at implementere (for dem som
har forstand på den slags) og tilmed billig, idet programmet kan køres fra en almindelig PC. Blandt
Galgebakkens IT-kyndige er der forskellige meninger om, hvorvidt en sådan type løsning vil fungere. Men
Johnni Sidenius (Jansson's serviceteknikker) er umiddelbart positiv over for forslaget. Nævnet støtter på den
baggrund at forsøget gøres, forudsat at Jansson vedstår sine forpligtigelser mht. servicegarantien og at en
teknikker fra firmaet forestår forsøget og sørger for, at netværket bringes tilbage til sin nuværende tilstand,
hvis forsøget ikke lever op til forventningerne.
• Ny ovn og opvaskemaskine i beboerhuset: Beboerhusets FU ønsker, at der overføres et beløb på ca.
35.000 kr. fra inventarkontoen for år 2004, hvor pengene ikke blev brugt, til år 2005 til brug for anskaffelsen
ny ovn og opvaskermaskine. Nævnet støtter denne overførsel.
• Nyt malerfirma: Et nyt malerfirma (Jørgen Brandt fra Roskilde) er blevet inviteret til at lave nogle
flytteboliger som prøve, og resultatet er meget lovende både mht. pris og kvalitet.
• Ny organisationsplan: Afdelingslederen orienterede om personaleændringerne som følge af den nye
organisationsplan.
10) Nævnet:
a) GB Posten nr. 297 (deadline den 19. januar)

Huskeliste (sidst revideret NM 21):
• Afklaring af (kommunens) ansvar for brud på fjernvarmeledning i Over 9 og IO
• Helhedsplan og badeværelses-planlægning
• Boligforbedrings-udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele (f.eks. trinetternes elforbrug)
• Kommunal godkendelse af fjernelse af skillevægge, herunder betydning for boligsikring.
• Handicap-forstræde i Sønder 5 (udestående med VA)
• Regler for parkering på p-pladserne
• Renovering af de grå betonflader
• Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.).

27. januar 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde nr. 2, 26. januar 2005
Særligt punkt:
Møde med Jesper Rasmussen (chef for VAs byggefunktion) om forsinkelserne af affaldsøerne
Nævnet havde indkaldt til mødet, fordi den forsatte forsinkelse af byggeriet på affaldsøerne er stærkt
utilfredsstillende for Galgebakkens beboere. Endvidere har der manglet rettidig og fyldestgørende information
fra V As byggefunktion, både til nævnet og til beboerne som helhed. Yderligere mangler der oprydning og
afspærring af byggepladserne, som har ligget urørte hen siden udgangen af november.
Op til nævnsmødet havde Jesper Rasmussen sendt et oplæg til en revideret tidsplan fra arkitekt Søren Schøtt. I
følge den nye tidsplan kan byggeriet stå færdigt 3. maj 2005, dvs. med en forsinkelse på ca. 4 måneder i fut. den
forrige tidsfrist. Jesper Rasmussen beklagede meget forsinkelsen, som også han fandt særdeles utilfredsstillende.
Forsinkelsen skyldes, at det har taget meget tid at få forhandlet tag- og stål-entrepriserne på plads på en sådan
måde, at konstruktionen af bygningerne bliver tilfredsstillende samtidig med at projektet kan holdes inden for
budgetrammen. Af samme grund har man heller ikke villet sætte stål-entreprisen i gang, inden der var sikkerhed
for, at også aftalen for tag-entreprisen var på plads. Hvad angår den sene information undskyldte Jesper
Rasmussen. V A burde have taget initiativ til at informere, allerede da det blev klart, at tidsfristen 15. januar ikke
kunne holdes. Med hensyn til oprydning og afspærring af byggepladserne har Jesper Rasmussen tidligere bedt
entreprenøren om at bringe dette i orden, men da han ved selvsyn i aften kunne konstatere, at det ikke er gjort,
vil han snarest gentage og indskærpe anmodningen.
Nævnet gjorde opmærksom på, at beboerne naturligt nok henvender sig til enten nævnet eller ejendomskontoret
med deres utilfredshed og spørgsmål, når tingene ikke fungerer. Men det er byggefunktionen i VA-huset, som
har opgaven og ansvaret for at styre projektet, så når V A ikke sørger for, at der kommer information ud virker
det meget frustrerende. Nævnet syntes også, at det var meget uheldigt, at det kun var afdelingslederen og ikke
V As byggefunktion, der stod som underskriver på beboerinformationen om forsinkelsen, som blev udsendt den
20. januar. Til dette svarede Jesper Rasmussen, at det ligger i V As organisationsstruktur, at beboerhenvendelser
skal ske til ejendomskontorerne i afdelingerne, som så henvender sig videre til den centrale administration, hvis
det er nødvendigt. Nævnet gjorde opmærksom på, at denne indirekte informationsmåde medfører, at den
centrale administrations ansvar over for beboerne fortoner sig. Den næste beboerinformation om den nye dato
for færdiggørelsen af affaldsøerne bør derfor være underskrevet af VAs byggefunktion.
Det fremgår ikke af tidsplanen, hvordan beplantning og belægningerne er indpasset. Jesper Rasmussen blev bedt
om snarest at fremsende en tidsplan, hvor dette er indeholdt. Plantning bør så hvidt muligt foregå løbende i
projektet.

r

Det ordinære nævnsmøde:
Formalia:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten
Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Vibe Baadh, Ken Møller, Jytte Overgaard, LeifNeergaard. Kaj Agnershøj
(afdelingsleder) - ferie.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 3, 9. februar 2005:
Særlige emner: Møde med beboerhusets FU. Mødeforbereder: Birthe
b) Overrækkelse afBLs grønne diplom i VA huset 14. februar.
c) Bente Heltberg har lavet et udkast til invitation. På Gb bliver den omdelt til de relevante grupper
(agendagruppe, genbrugsgruppe, grønt udvalg)
d) Nævnsmøde 4, 2/3: Møde med områdechef Leif Hennings og bestyrelseskontakt Henning Bjerre.
3) Aktionslisten fra nævnsmøde 1: Blev udskud til næste møde.
4) Referat fra nævnsmøde 1, 12/1.05: Godkendt.
5) Dagsordenen: Møde med beboerhusets FU om køkkenrenovering som nyt pkt. 8.
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6) Oplæg om nævnsmøde-listerne i fht. tilrettelæggelsen af møderne.
Oplæg fra Kaj, Birthe og Sten: Hovedemnerne for nævnsmøderne skal højere op på dagsordenerne, og de
mange mindre punkter af orienterende karakter, skal fortrinsvis klares ved en skriftlig orientering via
aktionslisterne, som bliver omdelt senest om fredagen sammen med dagsordenen. De emner, hvor der er
behov for en uddybning, kommer på længere nede på dagsordenen. Der blev sagt ok til oplægget, og Sten,
Kaj og Birthe udformer den næste dagsorden, aktionslisterne og huskelisten efter retvislinierne.
7) Efterbehandling af beboermødet 17. januar:
Beboermødet forløb positivt. Selv om det ikke var noget ekstraordinært stort beboermøde, var der mødt en
hel del beboere op, som ellers ikke kommer så tit til beboermøderne.
a) Husreglementet: Nævnets ændringsforslag blev godkendt og der var ligeledes et stort flertal for, at der
arbejdes videre i overensstemmelse med den fremlagte handlingsplan. Dette indebærer, at nævnet i den
kommende periode skal arbejde med at udforme forslag til præciseringer af husreglementet og sammen med
ejendomskontorer nye procedurer til administrationen.
b) Landskabsplanen: De præciseringer, som et tidligere beboermøde havde ønsket, blev fremlagt.
Landskabsplanen blev vedtaget, som den blev forelagt til beboermødet i september.
c) Værkstedsbygning: VA har vurderet, at udgiften til en værkstedsbygning vil løbe op i 800.000 kr. dvs.
ca. det dobbelte af det beløb, som lå i forslaget fra beboermødet i september. På den baggrund besluttede
beboermødet, at der ikke skulle arbejdes videre med projektet.
8) Møde med beboerhusets FU om køkkenrenoveringen.
Der er opstået forviklinger med køkkenrenoveringen pga. uklarheder om procedurerne for indhentning af
tilbud og mulighederne for at overføre ubrugte beløb fra et budgetår til et andet. Konsekvensen er, at
beboerhusets FU ikke kan nå at gennemføre køkkenrenoveringen, som de har arbejdet intenst på at få klar i
slutningen af januar, hvilket de finder meget utilfredsstillende. Nævnet inviterer FU til at deltage i
nævnsmødet den 9. februar for at procedurerne kan blive afklaret og problemerne løst.
9) Driftssager:
• Beboerhenvendelser: Via ltjemmesiden klager en beboer over fortsatte problemer med rotter. En anden
beboer har genoptaget sagen med klager over problemer i forbindelse med en flyttebolig. Biba givet
foreløbige svar på hjemmesiden. Sagerne behandles dels af ejendomskontoret dels i samarbejde med nævnet.
lO)Nævnet:
a) Servicekanal og tekst-tv: Sten er i færd med at indsamle information om mulighederne og evt. problemer
i forbindelse med servicekanal og tekst TV. Han laver en sammenfatning, som tages op på et møde med
afdelingslederen og nogle nævnsmedlemmer, hvorefter der indkaldes til et møde for interesserede beboere.
b) BL-konference, 9. kreds: Biba vil gerne deltage. Beløbet til konferenceudgifter, 2.950 kr. blev bevilget.
c) GB Posten nr. 298 (deadline 16. februar)

Huskeliste (sidst revideret NM 21):
• Afklaring af (kommunens) ansvar for brud på fjernvarmeledning i Over 9 og IO
• Helhedsplan og badeværelses-planlægning
• Boligforbedrings-udvalgsmøde med Driften om inventar og reservedele (f.eks. trinetternes elforbrug)
• Kommunal godkendelse af fjernelse af skillevægge, herunder betydning for boligsikring.
• Handicap-forstræde i Sønder 5 (udestående med VA)
• Regler for parkering på p-pladserne
• Renovering af de grå betonflader
• Fondsansøgning v. Biba (a.økologi i beboerhus. b.torv og pladser. c.Farvesætning og maling.).

10. februar 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

J/at~
Referatfi·a nævnsmøde nr. 2, 26.januar 2005

Referat fra
Formalia:
1) Til stede: Leif Neergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba
Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen,
Ken Møller.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 4. 2. marts 2005: Særlige emner: Møde områdechef Leif Hennings og
bestyrelseskontakt Henning Bjerre. Mødeforbereder: Birthe.
b) Overrækkelse af grønt diplom i VA-huset 14. februar kl. 17°0-1s 00 .
Invitation er rundsendt til nævnet, agendagruppen, grønt udvalg og genbrugsgruppen.
c) Møde ml. nævn og FU: FU deltager i nævnsmøde nr.5 den 16. marts. Kaj finder/laver en beskrivelse af
V As forretningsgange ved større nyanskaffelser. Biba formulerer et forslag til dagsorden.
3) Referat fra nævnsmøde 2, 26/1.05: Godkendt.
4) HURTIG og OVERORDNET gennemgang af de nye aktionslister og huskelisten:
Listerne blev gennemgået og der blev foretaget nogle yderligere rettelser. (Fremgår af vedlagte
nævnsaktionsliste og huskeliste)
5) Tilføjelser til dagsordenen: V As udlejningspraksis tilføjet under pkt. 8.

Hovedpunkterne:
6) Planlægning af det videre arbejde mht. husreglement efter beboermødet den 17. januar.
Punktet blev udsat til næste nævnsmøde. Biba laver et oplæg.
7) Kommende beboermøde om netværk.
Problemstillingerne og konklusionerne genopfrisket:
• Organisationsform: Netværket er alle beboernes netværk, og derfor skal organisationsformen ligge inden
for det eksisterende beboerdemokratis rammer og følge dets retningslinier, og ikke i en selvstændigt forening
ved siden af, som netværksforeningen har lagt op til. Nævnet vil foreslå beboermødet, at der oprettes et
udvalg under nævnet bestående af interesserede beboere og et eller flere nævnsmedlemmer.
• Reglerne for valg af tv-kanaler har været meget detaljeret bestemt i lovgivningen, men er vist siden
blevet blødt op. Det skal dog tjekkes i VA, om der er særlige forhold, som skal overholdes. Ligeledes skal
det tjekkes i V A, hvordan det forholder sig med private fremlejeres mulighed for/ret til at deltage i
beboermøderne vedr. antenneanlæg og netværk, når disse særskilte tilslutninger og abonnementer.
Jens, Biba og Kaj laver et oplæg til næste nævnsmøde på grundlag af det tidligere oplæg til
netværksorganisation. Sten forhører sig i V A om reglerne jvf. ovenfor.

Korte punkter:
8) Nævnet.
a) VAs udlejningspraksis: Der florerer en del rygter om, at der eksempler på tildeling af boliger uden om
'køen'. Biba har forhørt sig i V A om udlejningspraksis og regler og vil skrive et indlæg til det kommende nr.
af Galgebakkeposten, da det er vigtigt, at de fejlagtige rygter manes i jorden.
b) Beboerhenvendelse fra Vester: Beboeren har henvendt sig, fordi der er problemer med at få opvarmet
boligen. Beboeren mener, at det bl.a. skyldes, at rockwool-isoleringen i betonvæggene er ved at falde ud for
neden. Hun har tidligere henvendt sig til ejendomskontoret, men uden at problemerne er blevet løst.
Afdelingslederen har aftalt et besøg hjemme hos beboeren på tirsdag for at vurdere nærmere, om der er
særlige forhold i boligen, som kan være årsag til varmeproblemerne. Rockwoolisoleringen er mere eller
mindre synlig ved betonvæggenes underkanter på mange boliger, men drejer sig kun om lille strimmel
efterisolering i kanten mellem fundamentet og betonvæggene. Betonvæggene indre isolering består af 50
mm. flamingo, og bag eternitfacaderne sidder 75 mm. rockwool.
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Nævnet svarer beboeren, at for så vidt problemerne med opvarmning alene skyldes boligernes generelle
isoleringsstandard, så er der ikke umiddelbart meget at stille op. Afdelingen kan ikke foretage og finansiere
særlige efterisolerings-arbejder og lignende bekostelige boligforbedringer i enkelte boliger. Noget sådant må
ske for Galgebakken som helhed som led i en samlet helhedsplan og må af hensyn til huslejeniveauet ske
med økonomisk støtte udefra.
c) Brev fra Herlev Hospital: Sække med kontoraffald, bl.a. fra nævnskontoret, er fundet ved deres
containere. Årsagen er, at chaufføren for det nye rengøringsselskab i et enkelt tilfælde har afleveret det
indsamlede affald forkert. Afdelingslederen har indskærpet over for rengøringsselskabet, at affald fra
rengøringen skal håndteres - dvs. indsamles, sorteres og afleveres - korrekt. Hver gang.
d) Indlæg til næste nummer af Galgebakkeposten. Nr. 298, deadline 16. februar.: Indlæg fra Biba om
V As regler og praksis for udlejning (jvf. ovf.)
9) Afdelingslederen og VA
a) Beboerhenvendelsen fra Torv vedr. lokaltelefon: Beboeren har brug for, at de to telefonstik i boligen
har hvert sit lokale telefonnummer. Jansson kræver, at beboeren betaler for at få separat lokalnummer i stik
nr. to, men beboeren gør opmærksom på, at det introduktionen af telefonnettet blev det oplyst, at hvert
telefonstik har sit eget lokalnummer. Beboeren efterlyser retningslinier og prislister for telefoni.
b) Nyt om affaldsøerne: Nyt forslag til folder om affald fra Wilken Tryk cirkulerede til mødet. Nævnet vil
også gerne se det andet udkast, som VA har påtaget sig at få lavet. Dette sker til næste nævnsmøde den 16.
marts, hvorefter folderen skal trykkes, så den er klar inden indvielsen af affaldsøerne.
c) Beboerhenvendelse til ejendomskontoret vedr. fugt og skimmelsvamp: Beboeren stiller krav om en
omfattende rensning af boligen og forskelligt indbo, som han mener er skadet følge af angreb af fugt og
skimmel, og som han mener, det er afdelingens ansvar at udbedre. Endvidere stiller han krav om
huslejereduktion for den periode, hvor boligen er belastet af fugt og skimmel. Afdelingslederen oplyste, at
beboeren tidligere på afdelings regning har fået foretaget forskellig renovering af boligen. Endvidere blev
Hussvamplaboratoriet rekvireret for en undersøgelse, hvori der blev konstateret skimmelsvamp af ikke
giftige typer i moderat omfang bag møbler, som var placeret på steder i boligen, hvor er en velkendt risiko
pga. kuldebroer. Afdelingslederen mener umiddelbart ikke, at afdelingen skal foretage og bekoste yderligere
renoverings- og rengøringsarbejder. Snarere drejer det sig om en grundig orientering til beboeren om, hvilke
forholdsregler beboere, som følger sig generet af fugt og skimmel, kan og bør tage mht. placering af møbler,
rengøring, udluftning, opvarmning mv.
d) Ny kopimaskine. Xerox har tilbudt levering af en ny kopimaskine med faciliteter for farvekopiering, men
i øvrigt samme pris, maskindesign og kopihastighed. Der er sagt ja tak til tilbudet.
e) Orientering fra ejendomskontoret: Afdelingslederen orienterede om de nye forhold mht. personaleorganisation, procedure ved rekvirering af håndværke og forsøg med at holde kontoret åbent for beboerhenvendelser også uden for den egentlige træffetid. Nævnet opfordrede til, at beboerne orienteres i Galgebakkeposten om de nye forhold.
f) Truende adfærd: En beboer har optrådte truende og aggressivt under et besøg på ejendomskontoret.
Beboeren får et brev fra V A om, at fremover vil en sådan adfærd medføre øjeblikkelig ophævelse af
lejemålet samt politianmeldelse.

4. marts 2005.. f,rl~ed_eentnl.,i~g nhuilsseein:
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Sten Hansen, nævnssekretær

Referat fra nævnsmøde 3, onsdag den 9. februar 2005
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Referat fra nævnsmøde 4, 2. marts 2005
Særligt punkt:
Besøg af bestyrelseskontakt Henning Bjerre og områdechef Leif Hennings:
Besvarelserne på trivselsundersøgelse blev drøftet. Især viste undersøgelsen, at der var manglende tilfredshed
med effektiviteten i V A. Det blev konkretiseret til en utilfredshed med V As styring af større projekter som
netværksprojektet og affaldsøerne.
I forlængelse heraf blev opgavefordelingen mellem beboere og VA taget op. Nævnet var helt indforstået med,
at det bør være V A og ikke beboerne, som står for de administrative opgaver og projektstyringen, når
beboermødets beslutninger skal realiseres. Men når det efterfølgende viser sig, at beslutningerne ikke bliver
realiseret og tidsfrister ikke kan overholdes, så har nævnet følt sig tvunget til at gå ind i projekternes
administrative og tekniske detaljer for at finde løsninger og for at presse på, for at der sker noget. VA burde i
langt højere grad påtage sig opgaven med og ansvaret for, at sørge for, at entreprenørerne udfører opgaverne
korrekt og inden for de tidsfrister, som er besluttet af beboerne.
Leif Hennings orienterede om den nye driftsstruktur i V A, som indebærer, at VAs afdelinger samles i et tre
driftsområder, hver med en driftsområdechef tilknyttet. Driftsområdechefen fungerer samtidig som
afdelingsleder i en af afdelingerne. Formålet med den nye struktur er at udbygge samarbejdet mellem
afdelingerne og dermed udnytte ressourcerne bedre. Galgebakken indgår i et driftsområde sammen med afdeling
2,3,7,8 og 10.
Til mødet blev endvidere fremlagt et notat fra VA med et oplæg til arbejdet med udformning af en økonomisk
helhedsløsning for Galgebakken. Det kan først forventes støtte fra Landsbyggefonden efter år 2008, men
allerede i løbet af foråret 2005 bør der igangsættes byggetekniske undersøgelser af lette facader, badeværelser,
radiatoranlæg og udearealer.

Det ordinære nævnsmøde:
Formalia:
1) Til stede: Vibe Baadh, Ken Møller, Leif Neergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard,
Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Jytte Jørgensen.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 5. 16. marts 2005 (afbud fra Jytte J. og Annette)
Særlige emner: Møde med beboerhusets FU. Mødeforbereder: Birthe
b) Fyraftensmøde nr. 3 i VA om råderet og vedligeholdelse: Mandag den 14. marts
c) Beboermøde om netværk: Planlagt til tirsdag den 5. april
d) Dato for oprydningsdag: Søndag den 22. maj.
Et udvalg af Ken, Jytte 0. og Birthe laver et oplæg til næste nævnsmøde om tilrettelæggelsen.
e) Majfest: Lørdag den 30. april
f) Markvandring: Onsdag den 6. april kl. 16.00
3) Referat fra nævnsmøde 3, 9/2.05: Godkendt
4) Evt. tilføjelser til dagsordenen: Under pkt. 8: beboerhenvendelse om faldulykke på ujævn flisegang, under
pkt. 9: Ansøgning om oprettelse af erhverv i Al-supplementsrum.

Hovedpunkterne:
5) Kommende beboermøde om netværk og valg af tv-kanaler.
- Vedrørende organisationsstrukturen: Nævnet stiller forslag på beboermødet om, at der på det årlige
regnskabsbeboermøde nedsættes et IT-udvalg for Galgebakken bestående af mindst tre beboere og to
nævnsmedlemmer. Udvalget skal varetage opgaverne i forbindelse i forbindelse med netværket Uvf.
oplægget til kommissorium for udvalget).
- Valgs af ny leverandør?: På initiativ fra netværksforeningen drøftes mulighederne for at skifte leverandør
af signalforsyning og service for netværket. Nævnet tilslutter sig, at der gås videre med at undersøge
mulighederne for og konsekvenserne af et leverandørskift. I den kommende uge afholdes et møde med en
mulig leverandør. Jens og Biba deltager for nævnet.
Referat.fra nævnsmøde 4, onsdag den 2. marts 2005
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- Regler for beboermøder vedr. netværk og tv-kanaler m.v.: Sten har spurgt Flemming Stenaa Jensen,
V A om der er særlige regler for sådanne beboermøder. Svaret er kort fortalt, at det er de normale
vedtægtsmæssige regler for afholdelse af og beslutninger på beboermøder, som skal anvendes. Imidlertid er
private fremlejere, som har en selvstændig tilslutning til netværket (telefon, tv og/eller Internet), ikke
omfattet af disse regler og mangler derfor mulighed for indflydelse på udviklingen af netværket, valg af tvkanaler osv. Sten spørger igen i VA, hvilke mulige løsninger der er på dette problem.
6) Planlægning af det videre arbejde mht. husreglement: Pga. tidspres tages punktet op på næste møde.
7) Kvalitetsniveauet i flytteboligerne: Ligeledes udskudt til næste møde.

Korte punkter:
8) Afdelingslederen og V A
a) Opdatering af afdelingslederens aktionsliste: Aktionslisten omfatter primært de større sager med et
længere tidsperspektiv, så tit er der ikke de store nyheder fra det ene nævnsmøde til det næste. Opdaterede
aktionslister fra afdelingslederen bliver derfor ikke optrykt og omdelt til hvert nævnsmøde.
b) Beboerhenvendelse om faldulykke: En beboer har henvendt sig til ejendomskontoret pga. en alvorlig
faldulykke som følge af ujævne fliser. Sagen bliver overdraget til Galgebakkens forsikringsselskab. Der er
gjort meget for at rette op fliser i stræderne, som er forskubbet af trærødder, og det vil også blive gjort i dette
stræde. Imidlertid er der mange stræder, hvor ujævnhederne skyldes, at beboernes har ændret på
flisebelægningen og f.eks. har fliserne er lagt i en ring med store huller i mellemrummene.
c) Varmeproblemer: Fremløbstemperaturen er hævet, så nu burde det være muligt at opnå en temperatur i
alle boliger på mindst 21 °. Men det er økonomisk og miljømæssigt bekosteligt at køre med en forhøjet
fremløbstemperatur, og derfor skal mulighederne for en bedre indregulering af det nye varmeanlæg og
udskiftning af de kritiske komponenter i det gamle varmeanlæg afprøves og budgetlægges.
d) Oplæg til affaldsfolder: Endnu Ikke klar, udskudt til næste møde.
e) Ny Xerox-kopimaskine: Der er truffet aftale mede Xerox om levering af en farvekopimaskine, men
Xerox har meget svært ved at få leveret maskinen som aftalt. Den nye maskine er mere pladskrævende, så
derfor må forrummet ved siden af maskinen inddrages til papirlager.
9) Nævnet.
a) Forespørgsel fra VA om oprettelse af erhverv i et rækkehus: En nyindflytter har ansøgt V A om
tilladelse til at indrette erhverv (fodterapeutklinik) i B 1-supplementsrummet. Der bliver ingen ekstra ansatte
og kun et begrænset antal kunder i løbet af dagen. Nævnet er indforstået med, at VA giver tilladelsen.
b) Ekstra web-hotel: I forbindelse med ommøbleringen på hjemmesiden er der brug for et ekstra web-hotel,
når der skal foretages tests. Udgiften vil være på ca. 300 kr. Beløbet blev bevilget.
c) Anskaffelse af borde/bænke ved nævnskontoret: Udskudt.
d) Indlæg til Galgebakkeposten: Næste deadline bliver den 30. marts.

17. marts 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 5, 16. marts 2005
Særligt punkt:
Møde mellem nævn og beboerhusets FU.
Til stede: Fra beboerhusets FU: Dorte Brink, Preben Iversen, Simon Jensen. Fra nævnet: Ken Møller, Leif
Neergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon.Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud fra
afdelingslederen pga. sygdom.
I) Rengøringsniveauet i beboerhuset: FU orienterede: Efter at et professionel rengøringsfirma er engageret,
har niveauet fået et betragteligt løft, og der er nu rigtigt godt styr på rengøringen. Der er stadig nogle
supplerende opgaver, som udføres af unge fra Galgebakken. Det vurderes, at udgifterne, trods det hævede
rengøringsniveau, kan holdes inden for det afsatte budgetbeløb.
Il) Drøftelse af tvivlsspørgsmål omkring budget, tilbudsindhentning mv.:
På baggrund af køkken-renoveringen i beboerhuset blev de forskellige aspekter diskuteret.
Konklusionerne var:
• Beboerhusets forretningsudvalg disponerer over budgettets afsatte midler til beboerhuset, hvad angår
afholdelse af arrangementer, husets daglige drift og mindre nyanskaffelser. Dette sker i samarbejde med
beboerhusmedarbejderen.
• Det er afdelingslederen, som indgår aftaler med firmaer om større nyanskaffelser og renoveringsarbejder.
Dette fordi beboere ikke skal stå det ansvar, som er forbundet med udførelse af sådanne større driftsopgaver.
• Processen med at konkretisere sådanne stØ1Te nyanskaffelser og renoveringer må ske i tæt dialog med
beboerhusets forretningsudvalg, og afdelingslederen må vejlede konstruktivt mht. tekniskeforskifter, V As
forretningsgange, bygningslovgivning m.v. Renoveringsarbejderne skal planlægges, så de giver mindst muligt
gener for brugen af beboerhuset.
• På det tidligere møde mellem afdelingslederen, nævnet og beboerhusets FU blev det aftalt, at der skal laves en
langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser i beboerhuset. Der skal gang i dette arbejde, så en langtidsplan
kan fremlægges for budgetbeboermødet i september.
•Dernedsættes et 'minikontakt-udvalg' bestående af Birthe fra nævnet og Simon fra beboerhusets FU, som
løbende sørger for dialogen og koordineringen i forhold til nævnet og afdelingslederen.

Det ordinære nævnsmøde:

Formalia:
1) Til stede: Ovenstående fra nævnet.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste (ordinære) nævnsmøde: nr. 6. 6. april 2005: Særlige emner: Sidste forberedelse af
regnskabsbeboermødet den 18. april. Mødeforbereder: Jens.
b) Ekstra nævnsmøde onsdag den 30. marts: Drøftelse af beretning og regnskab fra V A.
c) Beboermøde om netværk: Kan ikke nås til 5. april - der satses på 26. april i stedet.
d) Markvandring: Onsdag den 6. april kl. 16.00.
e) GB oprydningsdag: Søndag den 22. maj.
f) Tilmelding fælleskonference-udvalg: Tages op på ekstra-nævnsmødet den 30. marts.
3) Referat fra nævnsmøde 4, 2/3.05: Godkendt.
4) Dagsordenen: Pkt.7,8 og 9 udskydes til nævnsmøde 6 pga. afdelingslederens fravær.

Hovedpunkterne:
5) Beboermøde om netværk og tv-kanaler.
Det trækker ud med afklaringen af de tekniske og økonomiske konsekvenser ved et skift til en anden
leverandør. Fredag den 18. afholdes et møde, hvor det afklares om beboermødet, som er planlagt til den 5.
april, skal udskydes. Sten reserverer beboerhuset til tirsdag den 26. april for et evt. senere beboermøde.

Referat fra nævnsmøde 5, onsdag den 16. marts 2005
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6) Regnskabsbeboermøde mandag den 18. april
Regnskabet fra VA er ved at være klar. Det kan forventes, at regnskabet kommer sidst på ugen eller
begyndelsen af den næste. Jens kontakter økonomiudvalget, når regnskabet ligger der.
Der afholdes et ekstra nævnsmøde onsdag den 30. marts. Mødets emne bliver forberedelse af
regnskabsbeboermødet (gennemgang af årsregnskabet, drøftelse af nævnsberetning m.v.), fordi næste
ordinære nævnsmøde ligger den 6. april, som er dagen før, at beboermødematerialet skal sendes til trykning.
7) Planlægning af det videre arbejde med husreglementet: Udskudt til nævnsmøde 6.
8) Kvalitetsniveauet i flytteboliger: Udskudt til nævnsmøde 6.

Korte punkter:
9) Orientering fra afdelingslederen og V A: Udskudt til nævnsmøde 6.
10) Nævnet.
a) Oplæg fra forberedelsesudvalget om tilrettelæggelse af oprydningsdagen 22. april:
Birthe, Ken og Jytte 0. har mødtes. Interessen for oprydningsdagen skal øges ved at involvere
repræsentanter fra stræderne i forberedelsen af arrangementet. Der inviteres til en fm-beredelsesdag onsdag
den 27. april. Endvidere skal der knyttes an til kommunens ren by projekt, som går ud på at sætte fokus på
renholdelse og oprydning i hele kommunen. Ken skriver en artikel til det kommende nummer af
Galgebakkeposten.
b) Anskaffelse af borde/bænke ved nævnskontoret: Birthe undersøger priser og muligheder, og tager det
op på næste nævnsmøde.
c) Det videre forløb mht. servicekanal og tekst-tv: Der sammenkaldes hurtigst muligt til et møde med
Asger, for at få afklaret, om hans ideer om ideer om samspillet mellem servicekanal/tekst-tv og hjemmeside
indebærer, at der bør vælges andre tekniske løsninger end, hvad der ligger i de produkter som Witronic
tilbyder. Endvidere skal det afklares via afdelingslederen, hvad det helt præcist koster at anskaffe .Qg bruge
Witronic's produkter på Galgebakkens tv-anlæg.
d) Øget fraflytning på Galgebakken: Jens har forhørt sig i VA, om det er korrekt, at der på Galgebakken er
et øget antal fraflytninger, fordi et stigende antal flytter i ejerboliger. V As tal for, hvor mange som flytter helt
ud af V A, når de forlader Galgebakken, tyder dog ikke på, at dette sker i øget omfang. Fraflytningstallene for
de første par måneder af 2005 svarer til fraflytningstallene for 2004.
e) Brugergruppen: Birthe orienterede fra mødet i brugergruppen, bl.a.: Kommunen vil henvende sig via
breve til de 'røde forbrugere' med råd og anbefalinger til, hvordan de kan nedsætte deres forbrug. ('Røde
forbrugere' = forbrugere med et særligt højt ressourceforbrug). Ren by projektet blev fremlagt. Der oprettes
bl.a. specialhold til en særlig oprydningsindsats ved offentlige arrangementer i kommunen. Brugergruppen
har i år 25-års jubilæum.
f) Galgebakkeposten: Deadline: Den 30. marts. Ken laver et indlæg om oprydningsdagen.

7. april 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær

Referat fra nævnsmøde 5,
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Referat fra ekstramøde, d. 30. marts og nævnsmøde nr.6, d. 6. april.
Det ekstra nævnsmøde:
Til stede: Vibe Baadh, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud: Jytte Jørgensen, Leif Neergaard, Kaj AgnershØj (afdelingsleder - afbud pga. andet møde)
1. Årsregnskab 2004:
Mødet var hastigt indkaldt for at forberede regnskabsbeboermødet og i særdeleshed for at behandle
årsregnskabet for år 2004, da dette ikke forelå til nævnsmøde 5, den 16. marts. Regnskabet forelå imidlertid
heller ikke til det ekstraordinære nævnsmøde.
Biba har været i kontakt med V As økonomichef Margit Jensen, som oplyste, at årsregnskabet var blevet
forsinket i V A huset pga. sygdom, men at det var nu sendt videre til revisoren. Imidlertid var også revisionen
blevet forsinket pga. sygdom, så regnskabet kunne tidligst forventes at være nævnet i hænde fredag i
indeværende uge og muligvis først mandag i næste uge. Dog kunne Margit oplyse, at regnskabet var i
tilfredsstillende balance, idet der kun var et beskedent underskud på ca. 180.000 kr. ud af en 'omsætning' på 43
mio. kr. Nævnet tog denne orientering til efterretning.
2. Nævnets beretning og arbejdsgrundlag:
Biba fremlagde en disposition til beretning og arbejdsgrundlag, som blev gennemgået. Vedrørende ppladsrenoveringen ønskede flere nævnsmedlemmer, at andre former for belægning blev vurderet, f.eks. asfalt
eller perlegrus. Biba skriver et oplæg til beretning og arbejdsgrundlag til næste nævnsmøde.
3. Øvrigt presserende:
- Varmeproblemer i Over: Birthe orienterede om, at beboerne i hendes stræde (Over 1) er voldsomt utilfredse
med varmeanlægget. I flere perioder, bl.a. i påskeferien, har det ikke været muligt, at få tilstrækkelig varme, og
dette passer meget dårligt med meldingerne fra ejendomskontoret, om varmeanlægget fungerer tilfredsstillende.
Emnet tages op på næste nævnsmøde.
- Pergolasagen: Sten orienterede om, at naboerne har henvendt sig på nævnskontoret: De er meget utilfredse
med, at der ikke er sket noget i sagen, selv om det på beboermødet den 17. januar blev besluttet, at husreglementet skal overholdes. Ved henvendelse på ejendomskontoret fik de at vide, at man der afventer en drøftelse i
nævnet, og de vil på derfor gerne deltage i det nævnsmøde.
Nævnet betragter efter beboermødet sagen som en driftssag og dermed som en opgave for afdelingslederen.

Nævnsmøde 6,
(Om eftermiddagen inden mødet blev den årlige markvandring afholdt.)
(

I

1) Til stede: Vibe Baadh, Leif Neergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette
Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Jytte
Jørgensen, Ken Møller.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 7. 20. april 2005: Særlige emner: Konstituering af det nyvalgte nævn.
Efterbehandling af regnskabsbeboermødet. Mødeforbereder: Jens
b) Regnskabsbeboermøde mandag den 18. april
c) VA foreningsmøde, mandag den 25. april: Biba deltager. Sten tilmelder.
d) GB oprydningsdag søndag den 22. maj.
e) Tilmelding fælleskonference-udvalg: Annette går ind i udvalget. Sten tilmelder.
f) orienteringsmøde om salg af boliger fredag den 15. april efter spisehuset: Sten kopierer noget
materiale om emnet til postkasserne.
g) Restferie: Sten skal holde restferie i sidste halvdel af april, men tilrettelægger feriedagene, så de passer i
fht. regnskabsbeboermødet og nævnsmøderne.
3) Referat fra nævnsmøde 5, 16/3.05: Godkendt.
4) Dagsordenen: Ingen tilføjelser.

Referat fra ekstramøde30.marts og nævnsmøde nr.6, 6.april 2005
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Hovedpunkterne:
5) Aller sidste forberedelse af regnskabsbeboermøde mandag den 18. april
- Årsregnskab 2004: Det reviderede regnskab er blevet sendt til adresserne. De væsentligste afvigelser i fht.
budgettet blev gennemgået. Regnskabet udviser et underskud på 337.000 kr. bl.a. pga. udgifter til løsning af
akut opståede problemer. Regnskabet blev godkendt.
- Nævnets beretning og arbejdsgrundlag: Oplæg fra Biba blev godkendt.
- Opstilling til nævnet: Jens, Jytte 0., Jytte J., Annette, Birthe, Biba genopstiller som nævnsmedlemmer og
Leif som suppleant. Vibe trækker sig som nævnsmedlem, men vil gerne stille op som suppleant. Ken stiller
op som nævnsmedlem. Da Knud ikke ønsker at genopstille, mangler der en kandidat til suppleantposterne.
- Der er ingen indkomne forslag.
- Regnskabsmateriale til beboermødet: Som vanligt udsendes det samlede 'officielle' regnskab inkl.
noterne og V As regnskabskommentarer samt påtegningerne fra V A og revisor. Endvidere udsendes afsnittet
i revisorprotokollatet vedr. salg af institutioner og beboerlokaler.
6) Det udskudte beboermøde om netværk og tv-kanaler: Tilbudsmaterialet er endnu ikke modtaget. Muligvis
kommer det på fredag, men det vides ikke med sikkerhed. Beboermødet om netværk og tv-kanaler kan
de1for (heller) ikke afholdes den 26. april.

(

7) Planlægning af det videre arbejde mht. husreglement efter beboermødet:
Oplægget fra Biba dannede udgangspunkt for en diskussion om hvordan opgaverne skal gribes an. Bl.a.:
- Afdelingslederen efterlyste mere præcise regler i husreglementet, fordi det med de nuværende meget
generelle regler, er svært at begrunde de ove1for enkelte beboere, hvorfor lige præcis de og ikke også alle
mulige andre, hvor der måske også er et eller andet galt, får et påbud om at bringe noget i orden i boligen.
Nævnet gjorde opmærksom på vedtagelserne på beboermødet, som netop skal følges op efter den fremlagte
huskeliste.
- Det blev diskuteret, om der til de beboere, hvor der problemer, skal anvendes uformelle sedler med
opfordringer, eller om der skal udsendes breve med et påbud fra afdelingslederen.
- Vedr. prioriteringen: De steder, hvor der kommer naboklager, skal der hurtigst muligt gribes ind. For
Galgebakken som helhed kan der laves nogle kampagneperioder, hvor der sættes fokus på bestemte ting,
f.eks. hegn og pergolaer. Eller der kan tages et område/boligkvarter af gangen.
- Information: Når planlægningen og prioriteringen er afklaret, bør der informeres meget bl.a. i GB Posten.
- Det videre forløb: Emnet har høj prioritet i den kommende nævnsperiode. Husreglementsudvalget (Jytte 0.,
Biba, Anita, Birthe og Sanne Messell) laver som det første et oplæg til nævnet om ændringer og
præciseringer af reglerne.
8) Kvalitetsniveauet i flytteboliger:
Biba og Birthe har besigtiget en flyttebolig, som var istandsat af et det nye håndværkerfirma. De havde en
række bemærkninger til ting, som burde gøres bedre. Afdelingslederen pointerede, at der igennem længere
tid er arbejdet på at hæve kvalitetsniveauet, og at det har hjulpet meget at få et nyt malerfirma. Indflytternes
mangellister er tydeligt blevet kortere. Der er ting, som kan gøres bedre, men på et tidspunkt må der siges
stop af hensyn til Galgebakkens økonomi, fordi de vedligeholdelsesarbejder i flytteboligerne, som ikke kan
pålægges fraflytteren, skal betales af afdelingen. Kaj og Biba holder et månedligt 'summemøde' bl.a. om
flytteboligerne og Kaj vil gerne fremvise istandsatte flytteboliger for nævnsmedlemmerne. Fastlæggelse af
kvalitetsniveauet i flytteboligerne bør igen tages op i boligforbedringsudvalget og vurderes i sammenhæng
med udgifterne på vedligeholdelses-budgettet.

Korte punkter:
9) Afdelingslederen og V A
a) Orientering om varmeanlægget, herunder varmeproblemerne i Over:
Beboerne i Over 1 har skrevet til ejendomskontoret og nævnet. De er meget utilfredse med, at de i tre
længere perioder ikke har kunnet få tilstrækkelig varme i husene. Den sidste periode med manglende varme
faldt i påsken. I de foregående år har der ikke været de store problemer med varmen, og beboerne efterlyser
en teknisk løsning på varmeproblemerne.
Afdelingslederen orienterede: Det basale problem er, at det nye varmesystem, som blev etableret i 1998,
ikke fungerer ordentligt sammen med det gamle varmesystem inde i stræderne og boligerne. Det nye
varmesystems differensstyrede pumper og de gamle balurexventiler modvirker hinanden. At problemet
ligger her, er blevet klart, efter at pumperne for et par år siden blev skiftet, fordi de 'gamle' nye pumper ikke
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fungerede acceptabelt, og efter at de nye CTS-styringssystem i løbet af vinteren er blevet taget i brug. I Torv,
hvor der også har været store problemer med varmen, har man prøvet at udskifte de gamle ventiler med nye
ventiler, som via CTS-styringen kan samarbejde med det nye varmeanlæg. Det ser ud til, at indgrebet har løst
varmeproblemerne i Torv, og i tilgift forsvinder støjen fra radiatorerne. Imidlertid drejer det sig om en
investering på 80.000 kr. alene for Torv. Hvis det skal gøres for Galgebakken som helhed, vil det dreje sig
om ca. 1 mio. kr. De1for bør det så vidt muligt skabes sikkerhed for, at investeringen i nye ventiler faktisk er
nødvendig, og at problemerne ikke blot kan løses ved at skrue på styresystemets knapper. Men på baggrund
af meldingerne fra Over vil de være meget nærliggende at investere i nye ventiler også i dette område.
Vedrørende påskens varmeproblemerne i Over, så hænger disse sammen med, at man har været nødsaget
til at køre med en forhøjet fremløbstemperatur i frostperioderne. Pga. kommunens incitamentstakst
indebærer dette imidlertid en betragtelig ekstraregning, som skal betales af alle Galgebakkens beboere. Op til
påskeferien blev der derfor skruet ned på normal fremløbstemperatur. Desværre viste det sig, at
Meteorologisk Institut ikke ramte helt rigtigt i deres forudsigelser af påskevejret.
b) Oplæg til affaldsfolder: Da byggeriet på affaldsøerne, som flere gange forudsagt, ser ud til at blive
færdigt, genoptager afdelingslederen snarest kontakt med en grafisk designer for at få fremstillet det
nødvendige informationsmateriale.
c) Orientering om personalesituationen, bl.a.: Lars Pandrup har igennem et års tid været ansat i en
midlertidig stilling, hvor han primært har arbejdet med udeområderne. Det er tydeligt, at udeområderne
herved har fået et gevaldigt løft, som mange beboere har ønsket. Stillingen ophører imidlertid i ved udgangen
af juni, og afdelingslederen ønsker derfor at fastansætte Lars som ejendomsfunktionær, primært som
gartnermedhjælper. Der er plads på årets budget til ansættelsen og ved at ansætte en gartnermedhjælper, kan
gartneren frigøres til andre opgaver, som ellers må udføres af eksterne firmaer. Nævnet var enig i
vurderingen af udeområdernes tilstand, og støttede ansættelsen.
d) Afdelingslederen holder ferie i perioden 5. maj til 15. maj.

10) Nævnet - Punktet blev udskudt til næste pga. tidsnød.

10. maj 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 7, 20. april 2005
Indledende punkter:
1) Til stede: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Biba Schwoon,
Harriet Tang. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Erik Holstein, Leif
Neergaard, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder.
2) Velkomst og præsentation af det nyvalgte nævn: Harriet Tang blev budt velkommen, og der blev lavet en
præsentationsrunde og taget en snak om vilkårene for nævnsarbejdet. Pga. afbudene blev konstitueringen
udskudt til næste møde.

r\

3) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 8. 4. maj 2005: Mødeforbereder: Jytte Overgård.
b) V A foreningsmøde, mandag den 25. april: Biba deltager.
c) GB oprydningsdag søndag den 22. maj: Ken har mailet et indlæg til Galgebakkepostens aprilnummer,
men det blev af en eller anden grund ikke modtaget. Forberedelsesudvalget - Ken, Jytte 0. og Birthe - finder
ud af, hvordan informationen til beboerne i stedet kan ske.
d) Fælles sommerfest for Galgebakken og Hyldespjældet den 13. august: Der efterlyses deltagere i
forberedelsesgruppen. Jytte J. vil gerne være med. Hun henvender sig til Henrik i udlånet.
4) Referat fra nævnsmøde 5, 16/3.05: Godkendt.
Pga. Stens restferie, kommer referatet fra nævnsmøde 6 først til nævnsmøde 8.
5) Evt. tilføjelser til dagsordenen: Afdelingslederen ønskede at drøfte et indlæg bragt i GB Postens
aprilnummer. Det blev sat på dagsorden som pkt. 5.

Hovedpunkter:
6) Indlæg i GB Postens aprilnummer:
Afdelingslederen henviste til Galgebakke Postens aprilnummer side 47 om "en hemmelig medarbejder i
driften" . Det var muligvis ment som en morsomhed i forbindelse med vikardækningen som følge af Berits
barselsorlov, men Galgebakkens ejendomsfunktionærer havde ikke fundet indlægget specielt morsomt, fordi
beskrivelsen af navngivne ansatte var nedværdigende, indlægget var anonymt, skribenten blander tilsyneladende rundt på navnene på de ansatte, og endelig er det er lodret forkert, at beboerne ikke er blevet
orienteret om personaleændringerne. Set i sammenhæng med den meget kraftige kritik fra enkelte beboere af
navngivne ansatte, som bringes på hjemmesiden og i Galgebakken Posten, syntes afdelingslederen, at det er
urimeligt, at bladgruppen laver et sådant indlæg.
Jytte Jørgensen (som også er medlem af bladgruppen) ville tage kritikken fra ejendomsfunktionærerne og
afdelingslederen med tilbage til bladgruppen. Men selv hun havde svært ved at forstå, hvorfor
ejendomsfunktionærerne havde følt sig så stødte af indlægget. Vedrørende beboerindlæg med kritik af
ejendomskontorets og ansattes behandling af konkrete sager, så er aftalen, at bladgruppen præsenterer
afdelingslederen for indlæggene, så der bliver mulighed for at svare i samme nummer af bladet.

- /--7} Efterbehandling af regnskabsbeboermøde mandag den 18. april:
Der var et meget lavt fremmøde på beboermødet. Men på trods af det lille fremmøde, kom der interessante
informationer om stort og småt og god debat. Bl.a. leverede V As Økonomichef, Margit Jensen, en grundig
orientering om bygningssalget til kommunen og V As igangværende arbejde med at udrede trådene. Blandt
de lidt mindre komplicerede emner blev der orienteret om, at rejsningen af en flagstang foran nævns- og
ejendomskontoret, har inspireret til oprettelsen af et flag-lag på Galgebakken. Galgenbakkens regnskab for år
2004 godkendt, og der blev valgt et nyt, hvori to helt 'nye' beboere indgår.

Kortere punkter:
8) Afdelingslederen og V A:
• Ny struktur: Afdelingslederen orienterede om bestræbelserne på at ændre samarbejdsformerne blandt
Galgebakkens ansatte.
• Samarbejdet med håndværkerne: Det nye system for rekvisitioner til håndværkerne er nu oppe og køre,
og håndværkerne giver udtryk for, at dette fungerer godt, hvilket også afspejles i mindskede mangellister i
forbindelse med flytteboliger.
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• Beboerhenvendelser: Som hovedregel sker henvendelserne fra beboerne om løsning af diverse problemer
på en fair og konstruktiv måde. Men der er enkelte tilfælde, hvor henvendelserne har form af en meget
personlig og vedholdende kritik af enkelte medarbejdere, hvilket hverken er konstruktivt eller rimeligt. Selv
om der kun er forholdsvis få henvendelser af denne type, kan de være meget tidskrævende at håndtere og
have en negativ indvirkning på stemningen blandt de ansatte.
• Malerarbejde: Vinduerne bliver malet i Sønder og Neder i løbet af foråret og sommeren.
9) Nævnet:
a) Håndtering af (de mange) beboerhenvendelser til nævnet om driftssager.
Der kommer en hel del beboerhenvendelser til nævnet om driftssager. Hvis alle disse konsekvent skal sættes
på dagsordenen og drøftes blot nogenlunde indgående, vil det sprænge tidsrammerne for nævnsmøderne. I
stedet skal nævnssekretæren løbende briefe afdelingslederen, hvis det ikke fremgår af henvendelsen, at denne
også er sendt til ejendomskontoret, og i øvrigt orientere Biba og andre nævns-medlemmer om
henvendelserne, og sammen med mødeforberederen vurdere, hvilke henvendelser som skal sættes på
dagsordenen for det kommende nævnsmøde. I alle tilfælde vil de fremgå af postlisten, der (som hovedregel)
udsendes sammen med dagsordenen, hvilke beboerhenvendelser, der har været i løbet af perioden.
b) Gennemgang af legeredskaber: Leif Neergaard har gjort opmærksom på, at de gamle legeredskaber på
gennemgangstien i Over er meget nedslidte, og de bør enten fjernes eller renoveres. Afdelingslederen
oplyste, at en rutinemæssig gennemgang af legeredskaberne er i gang. Af de nævnte legeredskaber i Over
bliver de to, som er placeret på asfalten, fjernet, mens det tredje, som står på græs, nok kan reddes med en
renovering.
c) Borde/bænke ved nævnskontoret: Inden tilbuddet fra KREA benyttes, spørger Biba Natur-Leg, hvad de
kan tilbyde.
d) Galgebakkeposten: Næste nr. (299) har deadline den 28. april.

19. maj 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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1) Til stede:. Erik Holstein, Jytte Jørgensen, Ken Møller, Leif Neergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jytte Overgaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Vibe Baadh, Annette Schrøder, Harriet
Tang. Kaj Agnershøj (afdelingsleder - ferie)
2) Opstart på den kommende nævnsperiode:
a) Velkomst og præsentation: Det nyvalgte nævn tæller to helt nye medlemmer, Harriet Tang (som måtte
melde afbud til mødet pga. arbejde) og Erik Holstein. Erik er gået ind i nævnet, bl.a. fordi han vil arbejde for,
at der bliver strammet op på forholdet til eksterne firmaer. Erik gjorde opmærksom på, at han frem til
september dog kun kan deltage i nævnet i beskedent omfang pga. arbejde.
b) Løst og fast om den kommende periode: Samarbejdet, opgavefordelingen og rollefordelingen mellem
nævn/beboere og afdelingsleder/ansatte blev drøftet.
c) Konstituering af nævnet:
• Nævnets forretningsorden: Den eksisterende forretningsorden og formands-kommissoriet blev godkendt
uden ændringer.• Valg af formand og kasserer: Biba Schwoon blev genvalgt til formand og Jytte
Jørgensen blev genvalgt til kasserer.• Nævnsrepræsentanter i GB og VA-udvalg: Listen over nævnsmedlemmer og kontaktpersoner i udvalgene blev gennemgået og opdateret.
3) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 9. 18. maj 2005: Mødeforbereder: Jytte 0. Særlige emner: - Opstramning af
forholdet til eksterne firmaer. - Salg af almene boliger.
b) GB oprydningsdag søndag den 22. maj: Udvalget har sat opslag op i alle stræderne både om selve
dagen og med en invitation til et forberedelsesmødet for stræderepræsentanter denl 7. maj.
c) V As generalformsamling onsdag den 11. maj: Jytte J. har tilmeldt sig som stemmetæller. På
Generalforsamlingen kan der bl.a. forventes en diskussion om salg af almene boliger.
d) GF for GBs købmandsbutik mandag den 23. maj:
4) Referat fra nævnsmøde 6, 18/4.05: Godkendt med lidt tilføjelser og ændringer.

5) Dagsordenen: Emnerne: Salg af almene boliger og Opstramning af forholdet til eksterne firmaet blev kort
introduceret af hhv. Jens og Erik. Det blev besluttet, at emnerne sættes på dagsordenen til næste nævnsmøde.

f

6) Netværket
a) Orientering fra mødet med ComX om overtagelse af signalforsyningen mv.: Jens og Biba orienterede:
ComX har forelagt deres reviderede tilbud på et nyt møde. Tilbudet indeholder ikke længere omkostninger til
nyt teknisk udstyr, da det efter en nærmere vurdering har vist sig, at dette ikke er nødvendigt. Tilbudet ser ud
til at indeholde en række fordele i fht. nuværende. Især: Beboernes Internetforbindelser kan gradueres efter
individuelle behov for båndbredde og hastighed. Der tilbydes individuelt valg mellem 5 færdigpakkede tvpakker. Signalforsyningen ud og ind af Galgebakken kommer til at ske via et en kabelforbindelse.
Telefonforbindelse har gratis lokaltelefoni, som kan fungere i praksis, fordi gratis lokaltelefonsamtaler
etableres automatisk ved opringning til de tilkoblede fastnet-telefonnumrene. Al kontakt mellem kunderne og
firmaet vedrørende tilmelding, betaling, fejlmelding, service osv. sker direkte, uden at ejendomskontoret og
V A skal involveres.
Der er dog stadig en række forhold, som skal afklares yderligere inden et tilbud kan forelægges for
beboermødet. Det drejer sig bl.a. om konsekvenserne af en 4-årig bindingsperiode og en grundig vurdering
af firmaets kapacitet til at indfri de kontraktlige forpligtigelser.
b) Indkaldelse til beboermøde om netværk: Jens og Biba arbejder videre med at få afklaret de udestående
spørgsmål og med tilrettelæggelsen af beboermødematerialet til et kommende beboermøde. Der satses og
håbes på, at mødet kan afholdes tirsdag den 7. juni, i så fald med indkaldelsesfrist tirsdag den 24. maj.
c) Anskaffelse af tekst-tv-modul: Nævnet anbefaler, at der snarest anskaffes et tekst-tv-modul. Inden da
skal det dog afklares med Asger, om hans visioner om integration mellem hjemmeside og tekst-tv/servicekanal implicerer særlige krav til programmer og udstyr.
d) Honorar for arbejde med omkodning af hjemmesiden: For at sikre hjemmesiden mod angreb fra
hackere er det nødvendigt, at den med mellemrum omkodes. Arbejdet er temmelig tidskrævende og trivielt,
og Asger kunne derfor godt tænke sig et honorar i størrelsesordnen 1.500 kr. pr. gang. Jens og Biba drøfter
opgavens omfang med Asger og de formulerer nogle retningslinier for en aftale.
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7) Affaldsøerne:
Arbejdet ligger stille igen, igen ... og Det tyder ikke på, at den senestudmeldte tidsfrist for færdiggørelsen (30.
maj) kan overholdes. Biba har via jævnlig mailkontakt til V As byggefunktion efterlyst en forklaring og især en
udmelding om endnu en ny tidsfrist. Forklaringerne ligger denne gang i, at entreprenøren ikke har udført
støbearbejdet korrekt, at den tilsynsførende har været længe om at påpege over for entreprenøren, at arbejdet
skal rettes og at entreprenøren endnu ikke har fået rettet op på fejlene. Det har ikke været muligt, at få en
udmelding om en ny tidsfrist fra V As byggefunktion.
Forsinkelsen af affaldsø-projektet blev atter en gang drøftet: Det sjuskede fundamentarbejde blev observeret
af flere nævnsmedlemmer allerede mens arbejdet pågik, og det blev ihærdigt forsøgt at gøre VA opmærksom på
forholdene, så byggefunktionen kunne få rettet fejlene i opløbet. Hvilket de altså ikke magtede. Situationen er
dybt frustrerende, og sammenholdt med de lignende e1faringerne fra netværks-projektet, er holdningen, at V As
byggefunktion ikke magter at udføre projektstyringen på en tilfredsstillende måde.
Nævnet besluttede, at sende et brev til V As direktør og til byggefunktionens chef, hvori der gøres
opmærksom på byggesagens utilfredsstillende forløb, og med en anmodning om en ny tidsplan med oplysninger
om sanktioner for forsinkelser. Endvidere ønsker nævnet oplyst, om der er udbetalt a'conto betalinger til
entreprenøren for det forkert udførte arbejde.
8) Procedurer som sikrer, at eksterne firmaer udfører opgaverne tilfredsstillende:
Oplæg fra Erik Holstein blev omdelt og kort introduceret. Emnet tages op på næste nævnsmøde.
9) Katteproblemer og kattefænger (Jvf. indlæg på gbakken.dk's hjemmeside): Katte, som ikke bliver passet
ordentligt og som formentlig er herreløse, er et voksende problem på Galgebakken. Det blev drøftet, hvordan
beboerne skal informeres, inden der tilkaldes en kattefænger.
10) Handicap-projekt ved vaskeri, butik og beboerhus: Foran butikken og vaskeriet bliver fliserne hævet og
der bliver opsat nye døre, så tilgængeligheden bliver bedre. Ved indgangen til beboerhuset bliver der lavet en
midlertidig løsning. En permanent løsning må afvente en afklaring af situationen mht. byggeriet af nyt
beboerhus.
11) Køkkenprojektet i beboerhuset: Simon fra beboerhusets FU har sammen med afdelingslederen lavet en
plan for udskiftning af ovn og opvaskermaskine mv. Arbejdet kommer til at foregå i en stille perioden i
sommerferien.
12) Vaskeriet: 1-årsgennemgangen skal snart gennemføres.
13) Øvrigt kort nyt vedr. Driften og VA: Evt. emner til kommende beboerinformation fra ejendomskontoret
bør være et fast punkt på dagsordenen.
14) Kommunen og Galgebakkens økonomi: Kommunen har godkendt Galgebakkens årsregnskab for 2004.
r

15) Kort nyt vedr. nævnet
a) Skaterramperne ved ejendomskontoret: Leif og Jytte J. mødes og finder en løsning på problemerne.
b) Anskaffelse af borde/bænke ved nævnskontoret: Biba har forhørt hos firmaet, som har leveret
legepladserne, hvad de kunne tilbyde. Men deres borde er væsentlig dyrere end bordene i KREA's, katalog,
så der anskaffes tre borde fra KREA.
c) Galgebakkeposten: Der er noget galt med Galgebakkepostens e-mailadresse(r?). Senest er et Indlæg til
bladet fra Erik Holstein forsvundet sporløst. Deadline for næste nummer (nr. 300) er torsdag den 26. maj.

19. maj 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Galgebakken

BEBOERNÆVNET,
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2

9, 18.

TLF. 43 64 15 02

2005

Indledende punkter:
1) Til stede: Vibe Baadh, Erik Holstein, Jytte Jørgensen, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: LeifNeergaard, Harriet Tang.
2) Kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 10. 1. juni 2005: Særlige emner: Pladsen ved de (fældede) hvide træer.
Mødeforbereder: Biba.
b) GB oprydningsdag søndag den 22. maj.
c) GF i GBs købmand, mandag den 23. maj.
d) VA-foreningsmøde, mandag den 13.juni i GBs beboerhus
3) Referat fra nævnsmøde 7, den 20/4. og nævnsmøde 8, den 4/5: Godkendt.
4) Dagsordenen: Tilføjet under nævnspunktet: - deltagelse I BL-seminar, og - deltagelse i BL 9. kreds-møde.

Hovedpunkter:
5) Status og perspektiverne for debatten om salg af boliger
Jens opridsede beslutningsprocedurerne for og konsekvenserne af salg af almene boliger, som det fremgår af
Socialministeriets vejledning. Bl.a.:
Det er kommunalbestyrelsen og/eller boligselskabet, som skal tage initiativet til salg af boliger i en afdeling.
Herefter skal beboermødet tage stilling for eller imod initiativet. Loven er indrettet, så et forslag om salg af
boliger kan fremsættes på beboermøder igen og igen, selv om det gentagne gange er blevet nedstemt. Der imod
er der ingen muligheder for at omgøre en beboermødebeslutning, hvis der en gang er sagt ja til salg. Hvis et
antal boliger i en afdeling bliver solgt, skal boligområdets fælles arealer, fælles faciliteter og fælles tekniske
anlæg overdrages til en fælles grundejerforening, hvor stemmevægten mellem boligejerne og resterende lejerne
fordeles forholdsmæssigt efter hvor stor en del af afdelingen, som er blevet til private ejerboliger. Hvis f.eks.
20% bliver solgt, har boligejerne 20% af stemmerne og restlejerne 80%. Stemmevægten forskydes løbende til
ejernes, hvis der efterhånden bliver solgt flere boliger. De private boligejerne har ret til personligt fremmøde og
direkte stemmeret på den fælles grundejerforenings generalforsamling. Restlejerne derimod skal repræsenteres
af boligorganisationen dvs. VA. Som udgangspunkt skal VA stemme i overensstemmelse med det mandat, som
restlejerne vedtager på et forudgående beboermøde, men i tilfælde af uenighed mellem VA og beboermødet, er
det kommunalbestyrelsen, som bestemmer over restlejernes stemmeandel.
Det blev drøftet, hvordan nævnet skal forholde sig i den igangværende debat: Der var enighed om, at eftersom
en stillingtagen til sagen ikke indgår i nævnets valggrundlag, bør nævnet som sådan ikke tage stilling i debatten.
Det står de enkelte nævnsmedlemmer frit for at deltage i debatten, som de har tid, lyst og interesse til det. Dog
har nævnet en forpligtigelse til, at beboerne bliver informeret om de faktuelle forhold af betydning for salg af
boliger, som er fastlagt i loven, så en evt. beslutning ikke bliver truffet alene på grundlag af mere eller mindre
luftige holdninger, forventninger og visioner. Bl.a. kan der på et tidspunkt arrangeres et debatmøde med
kompetente eksterne oplægsholdere, som har forskellige grundholdninger til salg af almene boliger.
6) Svar fra VA på nævnets brev om affaldsøerne:
I svarbrevet oplyses bl.a., at der ikke er udbetalt penge til entreprenøren uden forudgående godkendelse af
arbejderne og at det fortsat forventes, at byggeriet står færdigt den 30. maj. Nævnet tager dette til efterretning.

7) Procedurer som sikrer, at eksterne firmaer udfører opgaverne
Et oplæg fra Erik Holstein dannede baggrund for diskussionen. Erik havde endvidere et forslag om, at der
indføres en rutine, hvorefter der tages korte notater om alle beboerhenvendelser, som medfører rekvirering af
eksterne firmaer og om den videre opfølgning af sagen. Herved kan både ejendomskontorets ansatte, nævnet og
de involverede beboere få overblik over sagens forløb, og der kan effektivt følges op, hvis sagerne ikke løses.
Diskussionen drejede sig bl.a. om fordelene og ulemperne ved en registrering som foreslået ved hjælp af edb,
og mere generelt om hvilke administrative procedurer, som ejendomskontoret allerede anvender. Konklusionen
var, at nævnet har behov for en samlet redegørelse fra afdelingslederen om de administrative procedure i
forbindelse med beboerhenvendelser og kontakt til og opfølgning på eksterne firmaer, som leverer
serviceydelser.
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8) Indkaldelse til beboermøde om netværk den 7. juni:
Det reviderede tilbud fra ComX ligger klar, og Group Networks er på vej med et modsvarende tilbud. Et oplæg
til beboermødet den 7. juni fra nævn, drift og netværksforeningen blev forelagt og godkendt. I materialet til
beboermødet medtages endvidere, for at give en detaljeret information, ComX skemaer med de forskellige
service- og prisniveauer (tv-pakker, internetforbindelser osv.), som de enkelte husstande i givet fald kan vælge i
mellem. Inden beboermødet skal ComX referencer og kapacitet granskes yderligere, så der så vidt mulig skabes
vished for, at firmaet er i stand til at leve op til, hvad de lover med tilbuddet. Hvis beboermødet beslutter at
skifte over til ComX, skal VA efterfølgende indgå en kontrakt på beboernes vegne. Her er det vigtigt, at
kontakten udarbejdes med hjælp fra kyndigjuridisk bistand, så ComX fuldt ud kan drages til ansvar, hvis det
viser sig, at de ikke kan leve op til kontrakten.

Kortere punkter
9) Kort nyt vedr. Driften og V A
• Katteproblemer og rekvirering af kattefanger: Det blev drøftet, hvordan beboerne skulle informeres.
Konklusionen var, at der skulle gives et generelt varsel, så katteejerne, der endnu ikke har fået mærket og
registreret deres katte, får en rimelig frist for at bringe forholdene i orden.
• Ansættelse af driftsassistent: Afdelingslederen oplyste, at stillingen har været slået internt i VA, og der er
modtaget ansøgninger. Ansættelsessamtaler forventes at kunne ske i næste uge. Kvalifikationskravene til
stillingen blev drøftet, og Biba og Vibe indgår i ansættelsesudvalget. Stillingsopslaget omdeles til nævnet.
• Den store vaskemaskine: Afdelingslederen blev spurgt om baggrunden for klagerne over den store
vaskemaskine, senest et indlæg fra Simon Jensen i GB Postens aprilnummer (299): Problemerne skyldes, at den
store maskine er en industrimaskine, som ikke har de samme muligheder for programvalg mht. gratis ekstra
centrifugering og sæbedosering. Disse mangler blev der informeret om i forbindelse med åbningen af vaskeriet.
Nævnet opfordrede til, at afdelingslederen svarer i Galgebakkeposten på Simons indlæg, og at der sørges for
information på vaskeriet om den store maskinens begrænsede muligheder for programvalg.
• Driftsplaner mv.: Afdelingslederen oplyste, at driftsområdechef Leif Hennings og byggechef Jesper
Rasmussen kommer til stede på nævnsmødet den 15. juni for at forelægge hhv. driftsplanen for år 2005 og et
udkast til en helhedsløsning inkl. en tidsplan. Driftsplanen og planen for en helhedsløsning skal forelægges for
beboermødet i september.
• Teambuilding: Ejendomskontoret holdes lukket den 26. og 27. maj pga. kursus for alle medarbejderne.
• Behov for udsendelse af beboerinformationer fra Driften og VA i den kommende periode:
- Information om at ejendomskontoret holdes lukket den 26. og 27. maj.
- Information om vaskeriet - begrænsede muligheder for programvalg ved den store maskine.
- Varsling om rekvirering af kattefanger og registrering mv. af katte, hvor dette ikke allerede er sket.
- 'Åben dør' på ejendomskontoret - Dvs. beboerhenvendelser også uden for de faste træffetider.
10) Kort nyt vedr. nævnet
• Orientering fra VAs foreningsmøde den 25. april: Mødet havde fokus på ressourceforbrug i boligerne, bl.a.
på baggrund af en undersøgelse fra SBI. Der var gode oplæg og stor spørgelyst. Fremover bliver et af de fire
årlige foreningsmøder gjort til et områdemøde.
• Forløbet af VAs generalformsamling onsdag den 11. maj: Der var et ret lille fremmøde.
Generalforsamlingen forløb udramatisk. Det blev godkendt, efter en del debat, at fastholde den stramme
økonomi. Besparelserne findes både hos administrationen og på beboeraktiviteterne. Et nyt bestyrelsesmedlem fra Askerød - blev valgt ind i bestyrelsen.
• Deltagelse i BL arrangementer. Biba vil gerne deltage i et BL-seminar om boligpolitik. Pris ca. 3.500 kr.
dette blev godkendt. Biba og Vibe deltager i ekstra BL møde for 9. kreds med nyvalg af næstformand.
• Galgebakkeposten: Deadline nr. 300: 26. maj.

2. juni 2005. Med venlig hilsen:
n 'ans n, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 10, 1. juni 2005
Indledende punkter:
1) Til stede: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen, Ken Møller, LeifNeergaard, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder,
Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Erik Holstein, Birthe Y.
Nielsen, Jytte Overgaard.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde: nr. 11, 15. juni 2005: Mødeforbereder: Biba
Særlige emner: Hovedpunkter: Fremlæggelse af budget og driftsplan for 2006 samt plan for helhedsløsning
v. hhv. Leif Hennings og Jesper Rasmussen. Endvidere nævnsmødeplan for 2. halvår 2005.
b) Beboermøde 7/6 om ny udbyder: LeifNeergaard stiller op som dirigent, Jytte Jørgensen som meddir.
c) Jubilæum i Askerød lørdag den 4. juni: Hvis muligt, kigger Vibe forbi.
d) VA foreningsmøde på Galgebakken mandag den 13. juni: To erfarne beboerhus kokke sørger for
bespisningen. Rest-udgiften dækkes af nævnskontoen. Jens, Annette, Jytte J., Vibe og Biba deltager i mødet
og hjælper til med det praktiske. (OBS. Mødet blev senere aflyst pga. for få tilmeldinger/ref.)
e) Kursus for nye nævnsmedlemmer, lørdag den 11. juni i VA-huset: Vibe deltager.
3) Referat fra nævnsmøde 9, 18/5: Godkendt.
4) Tilføjelser til dagsordenen: Afspærring for parkering ved Vester 4, sat på som pkt. 5.

Hovedpunkter:
5) Afspærring for parkering ved Vester 4.
Ken orienterede om baggrunden for strædets forslag: Det drejer sig om et lille areal, som tidligere har været
afspærret for parkering. Efter at afspærringen blev fjernet, bliver der tit parkeret på området, hvilket er meget
generende, fordi det ligger halvvejs inde i strædet. Det blev drøftet om der evt. kunne afspærres med
betonklodser eller med kampesten. Strædets forslag tages op på førstkommende møde i grønt udvalg.
6) Sidste forberedelse af beboermøde om netværksudbyder den 7. juni.
Fremlæggelse: Biba indleder, bl.a. om samarbejdet med netværksforeningen. Jens fremlægger tv-delen samt
en sammenligning af ComX-tilbudet med Group Networks tilbud. Stig og Kristian fra netværksforeningen
fremlægger telefon og IT. Der kommer en repræsentant fra ComX, som fortæller om firmaet og kan svare på
spørgsmål vedr. tilbudet. Jens afklarer med oplægsholderne, om der er behov for opstilling af Pc-projektor.

(

7) Affaldsøerne.
Det kan konstateres, at affaldsøerne ikke er færdige til den sidst aftalte dato: 30.maj 2005. Biba har søgt at
indhente information fra VA om situationen og har fået oplyst, at en ny afleveringsdato ikke er fastlagt, men
der afholdes et møde bl.a. om dette den 3. juni. Vedrørende spørgsmål om dagbod oplyses, at det vil indgå
som et element i forhandlingerne. Nævnet er uforstående over for, at der skalforhandles med entreprenøren
om dagbøder. Det forventes, at der som en selvfølge bliver taget skridt til sanktionering over for
entreprenøren med dagbøder ( jvf. tidligere henvendelser fra nævnet til VA). I øvrigt blev den byggetekniske
kvalitet af det udførte arbejde drøftet. Især blev der udtryk tvivl om, hvorvidt udbedringen af fundamentarbejdet er udført, så det kan modstå frostspringninger gennem de kommende vintre. Der skal aftales en dato
for evaluering af forløbet af byggesagen (samt for evaluering af forløbet af netværksprojektet). Information
om brugen af affaldsøerne - i form af en lamineret A4-side - er klar til trykning og efterfølgende omdeling.

8) Driftsplan, ydelseskatalog, budget:
Afdelingslederen omdelte ydelseskatalogerne for afdelingsledelse og -drift. Disse skal behandles led på det
kommende nævnsmøde den 15. juni sammen med 1. budgetudkast, som tilsendes til adresserne inden mødet.
Ligeledes vil der foreligge en estimeret budgetkontrol for første halvår af 2005. Anden budgetbehandling kan
foretages på et nævnsmøde i august. Mandag den 19. september foreslås som dato for budgetbeboermødet.
(Efterfølgende har det vist sig, at VA alligevel ikke kunne nå at få første budgetudkast klar til nævnsmødet
den 15. juni. Første budgetudkast kan først tilsendes til adresserne den 27. juni/ref.)
Vedr. sammenhængen mellem den tidligere vedtage plejeplan og den kommende driftsplan og:
Plejeplanen indeholder målsætningerne forudeområderne. Den tidsmæssige prioritering af målsætningerne
er afhængig af det omfang, som målsætningerne indarbejdes i driftsplanen og hermed indeholdes i årets
budget.
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9) Huskepunkter til budget 2006:
- Nye computere til bladgruppen og nævnskontoret (evt. allerede i 2005? - se pkt. 12 n.f)
- Udgifter til forbedring af varmeanlægget med streng-regulering og nye ventiler: Torv og Over kan klares
inden for årets budget, men yderligere kvarterer sættes på budgettet for 2006 og flg. år.
- Annette nævnte, at genbrugspladsen har brug for en lille trækvogn og en sækkevogn.
- Pladsen ved de hvide træer: Træerne er fjernet, pladsen står tom og der bør opstilles noget andet kunst i
stedet. Imidlertid er det vanskeligt at finde en finansieringsmåde, da der ikke må henlægges midler over flere
år i en kunstfond.
10) Udvalgene:
Den nyeste udvalgsliste blev gennemgået, og der var et generelt behov for at få udvalgene suppleret med
flere og nye kræfter. Der bør laves en ny 'hvem er hvem' udvalgsoversigt efter sommerferien, da den nyeste
er 3 år gammel. Specielt til økonomiudvalget skal der findes nogle flere medlemmer, da kun er en eller to
beboere, som, udover nævnsmedlemmerne, er aktive i udvalget.

Kortere punkter
11) Kort nyt vedr. Driften og VA
• Ateliervinduerne: VAs advokat har netop sendt et brev af sted til synsmanden, hvori det foreslåede forsøg
med udbedring af problemerne med vandindtrængning gennem de lukkede vinduer ved isætning af tykkere
gummilister afvises, eftersom entreprenøren ikke er i stand til at fremskaffe sådanne lister. I stedet foreslår
advokaten, at der afholdes et nyt syn med et supplerende skønstema.
Annette Schrøder gjorde opmærksom på, at det også er meget vigtigt, at VA ikke kommer til at glemme
erstatningskravet for vandskadede gulve under utætte ateliervinduer. I hendes, og sikkert også mange andres
boliger, er gulvet under ateliervinduet således for længst totalødelagt af vandskade. Drift og udvalg har
præsenteret forsikringsspørgsmålet fra start, men spørgsmålet afventer sagens afslutning.
• 1 års gennemgang af vaskeriet: Årsagen til, at den store maskine tog ekstra sæbe ind ved skylning, var en
forkert placeret føler. Fejlen er rettet. Der ud over viste der sig kun fa og små fejl ved gennemgangen. Problemet
med tomme maskiner, som ikke kan startes pga. reservationer, søges løst ved at nedbringe holdetiderne(=
tidsrummet efter reservationstidspunktet, hvor en maskine er blokeret for start uden reservation) til 5 minutter.
Det blev dog diskuteret, om dette er tilstrækkeligt, eller om yderligere maskiner skal tages helt ud af
reservationssystemet. Afdelingslederen oplyste, at en meget stor del af brugerne - ca. 60% - anvender
reservation over Internettet. Dette kan give problemer, hvis antallet af maskiner til reservation bliver mindsket.
• Varmeanlægget, herunder situationen i Torv og Over, samt svar på henvendelse fra LLO:
Finindstillingen af varmeanlægget i Torv efter udskiftningen af strengreguleringen og ventilerne vil være
færdigt inden for en uge. Dette er bl.a. oplyst i svaret på henvendelsen fra LLO. Prisen for renoveringen i Torv
har været ca. 100.000 kr. Der indhentes nu tilbud på en tilsvarende renovering for Over.
• Teambuildingskurset: De ansatte er enige om, at kurset var en god og positiv oplevelse.
• Ansættelse af driftsassistent til ejendomskontoret: Det interne stillingsopslag er omdelt. Vibe og Biba er
gået ind i ansættelsesudvalget. Kaj drøfter situationen med områdechefen.
• Påbud om oprydning i haverne: Der blev spurgt om hvilke procedurer, som skal iagttages ved påbud fra
VA til beboere om at rydde op i deres haver i boperioden. Afdelingslederen vil forhøre sig nærmere hos VA om,
hvilke procedurer som kan følges og som erfaringsmæssigt holder i Boligretten.
• Behov for udsendelse af beboerinformationer fra Driften og V A
- Nabohensyn ved brug af støjende maskiner i haverne. Bør bringes både i GB Posten og som VA-Information.
- Information om optimal brug af varmeapparater samt om varmeforsyningen generelt bør udsendes i
sensommeren op til starten af varmesæsonen.
12) Kort nyt vedr. nævnet
• Forløbet af oprydningsdagen: I hvert fald en del stræder havde oprydningsdag. Pga. et kiks var
genbrugspladsens trækvogn ikke til rådighed på dagen.
• Budgetkontrol af nævnsrelaterede konti: - nævnets rådighedsbeløb, - kurser, - kontorhold, - inventar.
Jens modtog relevante kontoudskrifter, som skal granskes nærmere for et overblik over de økonomiske midler
for resten af året - herunder om, der er penge til computeranskaffelser til bladgruppen.
• Galgebakkeposten: Deadline for nr. 301er torsdag den 30.juni.
17. juni 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
. A"I
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Referatfra nævnsmøde 11, 15.juni 2005
Særlige punkter:
Møde med driftsområdechef Leif Hennings om:
I) Ansættelse af driftsassistent: Leif Hennings og Kaj Agnershøj orienterede om situationen: VA har slået
stillingen op som et internt stillingsopslag, fordi man havde en forventning til, at der var kompetente
medarbejdere i V A, som ville søge stillingen. Der er modtaget to interne ansøgninger til stillingen.
Driftsområdechefen og afdelingslederen vurderede, at det drejede sig om kvalificerede ansøgninger, og de
anbefalede derfor nævnet, at der gennemføres en runde med ansættelsessamtaler. Der blev endvidere orienteret
om planerne for fordelingen af arbejdsopgaver og funktioner, når ejendomskontoret kommer op på fuld
bemanding.
På baggrund af orienteringen og anbefalingen støttede nævnet, at der gennemføres ansættelsessamtaler på
grundlag af de interne ansøgninger. Biba og Vibe indgår i ansættelsesudvalget som nævnets repræsentanter.
(

II) Ydelseskatalogerne: Der er udarbejdet ydelseskataloger for Galgebakken vedr. afdelingsledelse (B) og
afdelingsdrift (C). Katalogerne er udformet som lister over de ydelser som hhv. skal og kan udføres. Nogle
ydelser er obligatoriske basisydelser, som skal udføres, mens andre er tilvalgsydeiser, som kan vælges til, hvis
det ønskes. Nogle basisydelser har endvidere en mulighed for tilvalg, hvis det ønskes, at ydelsen skal levers i
større omfang end basisniveauet. F.eks. er deltagelse fra afdelingslederen i 10 årlige nævnsmøder en
basisydelse, mens deltagelse i yderligere 14 nævnsmøder, som det er tilfældet på Galgebakken, fremover er en
tilvalgsydelse. Udgifterne til valgte tilvalgsydelser skal prissættes og indregnes i afdelingens årsbudget.
Under diskussionen gjorde nævnet opmærksom på, at det er vanskeligt at sætte fingeren på nogle opgaver
som mangler i ydelseskatalogerne, bl.a. fordi de kortfattede beskrivelser af ydelserne ikke siger meget om
kvalitetsniveauet. Der blev udtrykt betænkelighed ved, at hvis der viser sig nogle opgaver, som hidtil er udført
men ikke er medtaget i de fremlagte ydelseskataloger, så kan konsekvensen blive, at opgaverne skal indføjes i
kataloget som nye tilvalgsydelser, hvilket indebærer medfølgende budgetudgifter. Der burde i højere grad tages
højde for oversete/uforudsete opgaver med en 'bufferpulje' aftimer, som ikke er udspecificeret til bestemte
ydelser.

Det ordinære nævnsmøde:

Indledende punkter:
1) Til stede: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen, Ken Møller, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen,
Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og
ref.) Afbud: Erik Holstein.
2) Kommende møder:
a) Ekstra nævnsmøde (nr. 12) onsdag den 22. juni: Deltagelse af Jesper Rasmussen, VA. Hovedemnerne
bliver tidsplan for helhedsplan-ansøgning og affaldsøerne.
b) Første nævnsmøde efter sommerferien, nr. 13: Mandag den 15. august. Mødeforbereder: Biba.
Hovedemne: Behandling af 1. budgetudkast.
c) Planlægning af nævnsmøder for 2. halvår 2005: Måske problemer med nogle af mødedatoerne.
Beslutning udskydes til ekstra-nævnsmødet den 22. juni.
d) VA foreningsmøde 13. juni på Galgebakken: Mødet blev aflyst pga. for få tilmeldinger.
3) Referat fra nævnsmøde 10, 1/6: Godkendt.
4) Dagsordenen: Godkendt.
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Hovedpunkter:
5) Efterbehandling af beboermøde om netværksudbyder den 7. juni
Umiddelbart før beboermødet havde Viasat via pressen meddelt, at ComX ikke havde rettigheder til at levere
Viasats programmer (bl.a. Tv3), hvilket ComX dog benægtede rigtigheden af i en pressemeddelelse. For at
tage højde for den opståede usikkerhed havde nævnet udarbejdet et ændringsforslag, der indeholdt en
bemyndigelse til nævnet til at udskyde kontraktunderskrivelsen, hvis spørgsmålet om levering af tv-kanaler
ikke var tilstrækkeligt afklaret. Et flertal på beboermødet ønskede dog, at forslaget om en aftale med ComX
blev vedtaget uden denne sikkerhedsventil.
Afdelingslederen er gået i gang med kontraktforhandlingerne. Tilbudsmaterialet fra ComX er sendt til
gennemsyn hos en advokat, det forventes at der kan aftales en bindende tids- og leveringsplan i uge 25.
6) Affaldsøerne: Der var en række spørgsmål vedrørende afleveringsdatoen 4. juli som ikke holder, tidspunktet
for og størrelsen af dagboden, sikkerhed for at budgettet holder m.m. Biba formulerer en liste med
spørgsmålene til brug for nævnets møde med Jesper Rasmussen den 22. juni. Beboerinformation om
affaldsøerne m.m. klar til uddeling, og skal udsendes i forbindelse med ibrugtagningen affaldsøerne.
7) Huskepunkter til budget 2006:
- Fremrykning af maling af eternitfacader fra 2008: Bør gøres, hvis det budgetmæssigt er muligt.
- Udgifter til omkodning af hjemmesiden samt vedligehold af hjemmeside-integreret service kanal
- Kunstfond - men hvordan ? Der skal nedsættelse et kreativt udvalg.
- Nye computer til nævnskontoret og bladgruppen: Vedr. bladgruppen se nf.
- Udgifter til forbedring af varmeanlægget: Streng-regulering og nye ventiler.
8) Budgetkontrol, nævnets konti 2005:
- Nævnets rådighedsbeløb er på 20.000 kr. og kursuskontoen på 15.000 kr. Vibe vil gerne på et BL-budget
kursus. Vibe og Jytte 0. vil gerne på et BL-kursus i taleteknik. Nævnet godkendte kursusønskerne, da det
skønnes, at der er tilstrækkelige midler på de to konti.
- Bladgruppen har et akut behov for en ny computer, da deres gamle computer har svært ved at klare
opgaverne med computernedbrud til følge. Nævnet godkender, at bladgruppen anskaffer en ny computer
inden for en beløbsramme på max. 10.000. kr. Af hensyn til sikkerhed for service bør den anskaffes via Mico
computer, som har en serviceaftale for nævnskontorets computerudstyr.

Kortere punkter
9) Kort nyt vedr. Driften og V A
• Skimmelsvampsagen i Over - svar fra kommunen: Afdelingslederen skal mødes med Hans Henrik Høeg
fra kommunens miljøforvaltning den 23. juni. Det forventes, at der her indgås en aftale, som indebærer at
kommunen afholder en væsentlig del af de udgifter, som bruddet på fjernvarmerøret i Torv 9 og 10 har medført.
• Behov for udsendelse af beboerinformationer fra Driften og V A (- se listen på dagsordenen, samt:)
- Støj fra græsslåmaskiner samt røg fra grill'er og bål
- Ændret antal vaskemaskiner til reservation
10) Kort nyt vedr. nævnet
Borde og bænke til opstilling foran nævns- og ejendomskontoret er bestilt og kommer snart.
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BEBOERNÆVNET,
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2

Referat fra nævnsmøde 13.I, mandag den 15. august:
Særligt punkt:
Forberedelse af budget 2006 - og Galgebakkens økonomiske situation:
VAs økonomichef Margit Jensen var til stede under punktet. Øvrige til stede: Erik Holstein, Jytte Jørgensen,
Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj
(afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Atbud: Vibe Baadh, Ken Møller, LeifNeergaard.

1

A. Aktuel orientering om Galgehakke:ns økonomi.
Margit Jensen indlede med en orientering om tre aktuelle økonomiske forhold, der er så nye, at de ikke er
indarbejdet i estimatet pr. 20. april 2005 og 1. udkast til budget 2006:
- Krav fra Told og Skat om tre års momsefterbetaling af arbejde udført af Galgebakkens lokalt ansatte
snedker, hvilket indebærer en ekstraudgift på min. 200.000 kr. Margit Jensen pointerede, at dette momskrav ikke
vedrører den aktuelle tvist mellem boligselskaberne og myndighederne om, hvorvidt der skal betales moms af
de opgaver, som boligselskabernes centralt ansatte medarbejdere udfører for de enkelte boligafdelinger. I følge
BL er det korrekt i fht. gældende regler, at der skal betales inoms af håndværkerarbejde, som udføres aflokalt
ansatte i afdelingerne.
·
- Stigende kommunale renovationstakster i år 2006. I år er det er lykkes, at få kendskab til kommunes
renovationstakster for det følgende år, inden VAs budgetlægning er afsluttet, men desværre viser det sig, at
kommunen i 2006 hæver taksterne kraftigt, hvilket medfører en yderligere udgift på ca. 250.000 kr. i
Galgebakkens budget 2006.
- Foreløbigt svar fra Landsbyggefonden på VAs henvendelse om støtte til Galgebakken. Fonden svarer, at
man vil behandle ansøgningen sidst på efteråret og, at man er indstillet på også at vurdere om Galgebakken kan
få støtte via driftsstøtteordningen.
B. Estimat for år 2005 (tilsendt den 8. juli)
Estimatet er opgjort pr. 30. april og udviser et underskud på 562.000 kr. Det to væsentligste årsager til
underskuddet er: 1. Udgifter på ca. 250.000 kr. til rottebekæmpelse og oprydning i krybekældrene som følge af
et påbud fra kommunen i sommeren 2004. 2. Ekstraordinært store udgifter på ca. 330.000 kr. til istandsættelse
af en enkelt overordentligt misligholdt flyttebolig. Kravet er sendt videre til fraflytteren, men af hensyn til
genudlejningen var en hurtig istandsættelse på afdelingens regning påkrævet.
Nævnet henstillede til afdelingslederen, at han gør sit yderste for at spare så meget som muligt på resten af
årets forbrug. Afdelingslederen var indstillet på dette, men gjorde samtidig opmærksom på, at besparelser på
drift og vedligeholdelse falder dårligt i tråd med det udbredte beboerønske om at højne standarden, endvidere er
der en række vedligeholdelsesarbejder, som er påkrævede, f.eks. udskiftning af tærede vandrør og forbedringer
af varmeanlægget, og i øvrigt er de fleste af årets større planlagte vedligeholdelsesarbejder sat i gang, bl.a.
renoveringen af p-pladserne, så der er ikke de store muligheder for at spare ved at udskyde årets planlagte
opgaver.
C. Budget 2006
-1. Budgetudkast 2006 (tilsendt den 8. juli)
VAs første budgetudkast opererer med en huslejestigning pr. 1/1.2006 på 8,28 %.
Nævnet fandt, at en huslejestigning på denne størrelse overskrider selv de værste forventninger, og mente at det
var helt uacceptabel ikke mindst set i lyset af de generelle vilkår for Galgebakkens beboere. Nævnet kunne på
mødet umiddelbart påpege to forhold på langtidsplanen/likviditetsbudgettet, som skulle ændres: 1. Et beløb på
ca. 2 mio. kr. i år 2008 til egenfinansiering ved opsparing (i stedet for ved lånefinansiering) skal udgå. 2. De
planlagte køkkenrenoveringer rykkes til 2018,19 og 20. Efter en hurtig gennemregning på computeren i pausen
kom økonomichefen frem til, at disse to ændringer nedbringer budgetudkastets huslejestigning til 5,68%. Det
blev besluttet, at økonomiudvalget indkaldes til hastemøde på torsdag den 18/8 kl. 15.00 for, sammen med
afdelingslederen, at finde yderligere besparelsesmuligheder til 2. budgetudkast.

Udskydelse af resterende dagsorden og tilrettelæggelse af ekstraordinært beboermødet den
23. august
Tidspunktet var nu så fremskredent, at det blev besluttet at fortsætte behandlingen af dagsordenens øvrige
punkter på et ekstra nævnsmøde på torsdag aften den 18. august. Resten af aftenen blev brugt til at drøfte
forberedelsen af beboermødet om salg af Galgebakkens boliger, som salgsgruppen har ønsket indkaldt til tirsdag
den 23. august:

Referat fra nævnsmøde 13.I, mandag den 15. august 2005

side 1 af2

Vedr. dagsorden og indkalde/se: Biba har igennem en uges tid haft kontakt med salgsgruppen vedr.
udformningen af indkaldelsen og dagsordenen til mødet den 23. august. På dagen med sidste frist for
indkaldelse (den 9. august) indløb et forslag til dagsorden fra salgsgruppen, som efter en del yderligere afklaring
blev kopieret samme eftermiddag og husstandsomdelt samme aften.
Vedr. materiale til beboermødet: Nævnet mener, at det fortsat er vigtigt, at beboerne modtager en så bred
orientering som mulig om de forskellige aspekter vedrørende salg af almene boliger. Det blev derfor besluttet, at
der så hurtigt som muligt inden beboermødet den 23. august skal kopieres og husstandsomdeles noget materiale
om emnet: Dels en skrivelse fra VAs bestyrelse til deltagerne i foreningsmødet den 24. august. Dels en
pressemeddelelse fra AAB om en helt aktuel salgssag i Farum Kommune, hvor kommunalbestyrelsen har
besluttet at iværksætte en salgsproces uden boligselskabets accept, hvilket vil medføre et sagsanlæg. Nævnet
laver en kort følgeskrivelse til materialet.
Vedr. referent til beboermødet: Nævnssekretæren meddelte, at selv om der er tradition for, at nævnssekretæren
stiller op til valg som referent på beboermøderne, så må han afstå fra at stille op som referent til mødet den 23.
august, fordi mødet er indkaldt med kort frist midt i det hektiske forberedelsesforløb op til det årlige
budgetbeboermøde, som ikke levner plads til at påtage sig større ekstraopgaver. Nævnssekretæren oplyste
endvidere, at han allerede har givet en klar udmelding om sit 'afbud' både til nævnsmedlemmer og til
salgsgruppen v. Simon Lak Jensen.
På det fortsatte nævnsmøde på torsdag tages forberedelsen af beboermødet den 23. august op igen.

25. august 2005: Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 13.II, torsdag den 18. august 2005
Nævnsmøde! var en fortsættelse af nævnsmøde! mandag den 13 august, fordi kun punkterne vedrørende budget
og økonomi blev nået på mandagens møde.

Indledende punkter:
1) Til stede: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon. Sten Hansen
(sekr. og ref.) Afbud: Erik Holstein, Ken Møller, LeifNeergaard, Jytte Overgaard. Kaj Agnershøj
(afdelingsleder).
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde, nr. 14, onsdag den 29. august kl. 19.30 (pga. VA fyraftensmøde)
b) Møde om 'bolig-salg eller ej' i beboerhuset 10. august efter spisehuset
c) Møde i beboerhuset tirsdag den 23. august om fortsættelse afsalgsprocessen
d) VA fyraftensmøde 24. august kl. 17-19 om boligsalg og ydelseskataloger: Biba deltager.
e) Tilmelding til V As fællesdag den 3. september: Jens, Biba og Sten deltager.
3) Referat fra nævnsmøde 11, 15/6: Godkendt.
4) Dagsordenen: Pkt. 5,6 og 8 tages op igen på nævnsmøde 14, fsv. der er behov for yderligere orientering.
Orientering fra økonomiudvalget og forberedelse af beboermødet om salg tages op som sidst på mødet.

Hovedpunkter
5) Status for netværket: Group Networks har udsendt breve til beboerne, hvori det meddeles, at
nummerporteringen (dvs. overførslen af eksisterende telefonnumre til ComX) kan tage 4-6 uger. Det er
meget vigtigt, at afdelingslederen sikrer, at ComX i deres planlægning er opmærksom på den lange periode,
så afbrudte telefonlinier undgås ved overgangen til ComX. Problemstillingen tages op igen med
afdelingslederen på nævnsmøde 14.
6) Affaldsøer og p-pladsrenovering
a) Status for færdiggørelse af affaldsøerne - og indvielse:
Afleveringsforretningen var fastsat til i dag, men det er uklart om den rent faktisk er foregået. Tages op igen
på nævnsmøde 14.
b) Orientering om p-pladsrenovering(+ forslag fra Stig Hansen om spejle ved P-udkørsler):
Biba orienterede om, at p-pladsrenoveringerne er gået i gang. Der er udsendt en VA-information til beboerne
om renoveringen, bl.a. om kortvarige parkeringsforbud i forbindelse hermed. Renoveringerne indbefatter
bl.a. at der skal fældes nogle træer, men de bliver kun fældet træer, hvor det er strengt nødvendigt. Birthe
kontakter Stig Hansen og svarer på hans henvendelse. Det blev diskuteret om der på længere sigt kan og bør
findes en anden form for belægning end grusbelægning.
c) Forslag om placering af små-trailere:
Hidtil har beboernes små-trailerne stået rundt omkring på p-pladsernes grønne øer. I forbindelse med ppladsrenoveringen skal der plantes buske flere steder på de grønne øer, og derfor bør der indrettes et sted på
p-pladserne, hvor trailerne kan stå samlet. Grønt udvalg har undersøgt mulighederne og er kommet frem til,
at der hvor der er bedst plads er ved Torv 9. trailerne samles på et sted. Nævnet udarbejder et forslag til det
kommende beboermøde. Inden da skal det helt afklares om små-trailere kan låses uden at blive låst fast til
noget.
7) Nævnsgaranti til købmandsbutikkens klimaanlæg: Midt under sommerens hedebølge fik
købmandsbutikken akut behov for et nyt klimaanlæg. Butikken var nød til at finansiere anlægget via et lån på
ca. 80.000 kr. med garanti fraVA/Galgebakken. I løbet af sommeren gav de nævnsmedlemmer, som var
hjemme, deres opbakning til en sådan lånegaranti.

Kortere punkter
8) Kort nyt vedr. Driften og VA: Udskudt til nævnsmøde 14
9) Kort nyt vedr. nævnet
a) Bestyrelsens kontaktperson-ordning: Vinie Hansen er blevet bestyrelsens kontaktperson.
b) Galgebakke Posten. Deadline nr. 302, 25. august 2005
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'Sidste punkter':
Orientering om økonomiudvalget budgetmøde:
Jens orienterede: 1. budgetudkast fra VA indeholdt en huslejestigning på 8,3%. Økonomiudvalgsmødet blev
afholdt torsdag eftermiddag inden aftenens nævnsmøde, og havde til formål at finde yderligere besparelser ud
over, hvad der allerede var besluttet på nævnsmødet i mandags. Der blev fundet lidt yderligere sparemuligheder,
men samtidig skulle de nye udgifter til øgede kommunale renovationstakster og momskravet fra
skattemyndighederne indregnes i budgettet. Så resultatet bliver et budgetforslag med en huslejestigning på ca.
5,68 %. V A udarbejder et 2. budgetudkast og sender det til nævns- og økonomiudvalgets adresser.
Forberedelse af beboermødet om evt. salg tirsdag den 24. august:
Dagsorden: Salgsgruppens forslag til dagsorden indeholder nogle meget stramme tidsrammer- afstemning
allerede kl. 21.00 - og dermed meget ringe muligheder for fremlæggelse oplæg og synspunkter og debat.
Dirigent: Nævnet foreslår Dorte Brik til dirigenthvervet.
Fremlæggelse: Det bliver Margit Jensen som orienterer om salgsøkonomi. Jens redegør for ændringer på
Galgebakken efter et. evt. salg.

Økonomiske beregninger: Jens præsenterede nogle økonomiske beregninger, som V As økonomichef Margit
Jensen har lavet. Formået med beregningerne er at give et bud på, hvad de månedlige boligudgifter vil være,
hvis man køber en Galgebakkebolig. De er lavet efter en model, som AAB har anvendt for en tilsvarende
beregning for Fuglsangpark i Farum, hvor der indledes en retssag. Som købspris har Margit Jensen anvendt den
gennemsnitlige m2-markedspris for rækkehuse solgt i Albertslund august 2005. De forskellige udgifter til drift,
vedligeholdelse, ejendomsskatter osv. er opstillet ud fra Galgebakkens årsbudget 2005, da disse udgifter må
formodes at være de samme, uanset om det er en ejerbolig eller lejerbolig. Konklusionen er, at de månedlige
boligudgifter vil være væsentlig større for en ejerbolig end for en lejebolig, selv hvis man lægger den pt. og på
kort sigt mest fordelagtige lånefinansiering til grund. I regneeksemplerne er der ikke taget højde for evt.
boligsikring, som mistes ved køb, og udgifterne til tilbagebetalingen af det rente- og afdragsfrie lån på 30% af
købsprisen er heller ikke medtaget, da denne udgift ikke er en månedlig udgift, men først optræder som udgift
den dag, man skal sælge sin bolig igen.

8. september 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 131!, torsdag den 18. august 2005

Referat fra nævnsmøde 14, onsdag den 24. august 2005
Indledende punkter:
1) Til stede: Erik Holstein, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon, Kaj
Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Vibe Baadh, Jytte Jørgensen, Ken Møller,
Jytte Overgaard.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde, nr. 15, onsdag den 7. september. Særlige emner: Aller sidste forberedelse af
budgetbeboermødet. Mødeforbereder: Jens
b) V As fællesdag, lørdag den 3. september: Sten deltager alligevel ikke pga. familiefødselsdag
c) Budgetbeboermøde den 19. september 2005
3) Referat fra nævnsmøde nr. 13.1, mandag den 15. august: Godkendt.
4) Dagsordenen: Godkendt.

Hovedpunkter
5) Efterbehandling af beboermødet om salg tirsdag den 23. august.
Det var et meget velbesøgt beboermøde, der blev udleveret 302 stemmesedler svarende til at ca. 22 % af
husstandene var repræsenteret. Et forslag fra nævnet om, at få en valuar til at prissætte en GB-bolig blev
nedstemt. Salgsgruppen ønske om opbakning til at fortsætte arbejdet blev vedtaget med 148 stemmer for og 76
imod. Inden da blev det dog præciseret, at gruppen ikke kunne repræsentere Galgebakken som helhed.
Nævnet vil afvente, hvad salgsgruppen kommer frem til og vil ikke tage særlige initiativer i den nuværende
situation, men de enkelte nævnsmedlemmer kan fortsat deltage i debatten, som de har lyst og tid til.
6) Forberedelse af budgetbeboermødet
a) 2. budgetudkast fra VA (blev omdelt til nævnsmødet): Økonomiudvalget har gennemgået 1.
budgetudkast og fundet nogle yderligere besparelser ud over, hvad der blev besluttet på nævnsmøde 13
mandag den 15. august. Men samtidig er de forøgede udgifter for år 2006 blevet indregnet i 2. budgetudkast.
Det drejer sig især om stigende renovationstakster og momsudgifter til håndværkerarbejde udført af
håndværkere ansat i afdelingen. 2. budgetudkast ender derfor med en huslejestigning på 5,7 %.
b) Gennemgang af listen med huskepunkter til budgettet: Maling af eternitfacader: Det er ikke
budgetmæssigt muligt at fremrykke dette. Udgifter til omkodning af hjemmesiden: Drejer sig om en udgift
på ca. 5000 kr., som er indeholdt i budgettet. Teks-tv-modul: Er allerede besluttet i år 2005, og bliver
indeholdt i aftalen med ComX. Kunstfond: Der er ingen ideer til, hvordan en sådan kan laves. Nye
computer(e) til bladgruppen og nævnskontoret: Sten snakker med Mikkel/ bladgruppen om en deleordning, så anskaffe af en ny computere blir tilstrækkeligt. Udgifter til forbedring af varmeanlægget : I
2005 bliver streng-regulering og nye ventiler fortsat i Over. I år 2006 fortsættes i andre kvarterer, og
udgifterne hertil er indeholdt i budget 2006. Legepladser: Den tidligere besluttede gennemgang er endnu
ikke færdig, så nye projekter bliver ikke aktuelle i år 2006. Forbedring af affaldsøernes bagindgange:
Nogle steder er disse for stejle. De bliver rettet op i 2005 som led i p-pladsrenoveringen.
Konklusion: Ingen punkter fra huskelisten giver anledning til yderligere udgifter i budget 2006.
c) Godkendelse af budgetforslag 2006: En huslejestigning på 5,7% er meget. Dog skyldes de 1,3% af
stigningen de nye affaldsøer, som tidligere er blevet besluttet både af beboermødet og ved urafstemning.
Nævnet godkender budgetforslaget til fremlæggelse for beboermødet.
d) Øvrigt vedr. budgetbeboermødet:
Ikke-budgetpunkter: - Revision af Agendaplan: Agendagruppen har været hvilende det seneste år. Biba
formulerer et kort forslag. - Forslag om fælles placering af små anhængere: Tekst til tegningen skal
formuleres.
Indkomne forslag (pt.): I følge hjemmesiden kommer Thomas Olesen med et forslag om vægttræningsrum.
Fristen for indkomne forslag er den 5. september.
Det Praktiske: Anita Sørensen stiller op som dirigent. Margit Jensen fra V A fremlægger budgetforslaget.
Materialet til udsendelse skal være klart inden nævnsmøde 15, den 7/9, hvis det skal nå med til trykkeren.
Sten modtager det færdige budgetmateriale fra V A tirsdag i næste uge.
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7) Affaldsøerne: Afleveringen af byggeriet blev udskudt igen og finder først sted i morgen kl. 13.00. Jesper
Rasmussen fra VAs byggefunktion har ønsket, at han selv står som modtageren i afleveringsforretningen.
Afdelingslederen støder til undervejs, men har ikke formelt nogen rolle i afleveringsforretningen. Nævnet synes,
at denne opgavefordeling virker uhensigtsmæssig og ikke videre betrykkende set fra beboernes synsvinkel.
8) Status for netværksprojektet:
Kontrakten med ComX har været til gennemsyn hos en advokat og det er bl.a. sikret, at virksomheden kan
afkræves dagbøder, hvis de aftalte tidsfrister ikke overholdes. Tidsplan af 23. august blev omdelt. Af denne
fremgår bl.a. at leverenserne fra ComX starter ('aktiveringsdato') den 24. november 2005.
Vedr. overførslen af telefonnumre (nummerportering): Group Networks har udsendt et brev til beboerne,
hvori det oplyses, at dette kan tage 5-6 uger. Nævnet bad afdelingslederen om ved brev til ComX at skabe
vished for, at ComX fuldt ud er opmærksomme på dette ganske lange tidsrum, så ComX med deres planlægning
sørger for, at der ikke bliver en periode, hvor Galgebakkens beboere er uden telefonforbindelse.
Stridighederne mellem Viasat og ComX (samt en række andre mindre selskaber) er endnu ikke løst. Måske
bliver Galgebakken nødt til at indgå en selvstændig aftale med Viasat om modtagelse aftv3 og tv3+ på eget
anlæg.
9) Galgebakkens hjemmeside(Gbakken.dk)
a) Forslag til netetikette for hjemmesiden: På GBakken.dk ligger et forslag, som Asger har udarbejdet
efter en grundig debat. Dette trykkes op i materialet til beboermødet og stilles som forslag på beboermødet.
b) Aftale om opdatering mv. af hjemmesiden: Opdateringen drejer sig om en jævnlig opdatering af teknisk
art og af sikkerhedshensyn og udgør kun en årlig udgift på 5000 kr., som er taget med i budget 2006 (under
beboeraktivitetskontoen). Der skal dog også laves en aftale om hjemmesiden af mere generel art, bl.a. om
reklamer. Jens og Biba kigger på oplægget fra Asger og inddrager Lars Kann (GB beboer) som tidligere har
tilbudt sin assistance, før aftalen sendes til advokat.

Kortere punkter
10) Kort nyt vedr. Driften og VA
• Skimmelsvampsagen i Over: Der foreligger endnu ikke et resultat. Kaj skal til møde i miljøforvaltningen.
• Kommunebesøg på genbrugspladsen i august-september: Kaj kontakter Annette fra genbrugspladsen.
• Vikarhjælp til ejendomskontoret: Berit vender tilbage fra barselsorlov den 1. november 2005. Der er dog
nogle opgaver, som ikke kan vente så længe, bl.a. opfølgning på mangellister fra indflyttere. Derfor ansættes en
vikar i nogle måneder i efteråret.
• P-pladsrenoveringen: Er gået i gang, men der er meget store problemer med at få beboerne til at respektere
forbudet mod parkering. En dag lå arbejdet stille tre-fire timer pga. parkerede biler. Politiet er kontaktet, og de
har meddelt, at de møder frem og udskriver parkeringsbøder på 550 kr., hvis de tilkaldes. Nye skilte sættes op
med denne oplysning.
• Behov for udsendelse af beboerinformationer fra Driften og VA
Det er vigtigt, at der kommer grundig information ud, når affaldsøerne tages i brug. På næste nævnsmøde kigges
der nærmere på dette og øvrige presserende driftsinformationsemner.
11) Kort nyt vedr. nævnet
Galgebakke Posten nr. 302: Deadline 25. august. Biba skriver om træfældninger og p-pladsrenovering.

8. september 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 15, onsdag den 7. september 2005
Indledende punkter:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba
Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Vibe Baadh, Erik Halstein,
Ken Møller, Jytte Overgaard, Harriet Tang.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde, nr.16, FLYTTET til: onsdag den 28. september (jvf. pkt. 9 nf.)
Særlige emner: Efterbehandling af beboermødet. Mødeforbereder: Jens
b) Budgetbeboermøde den 19. september 2005
3) Referat fra nævnsmøde nr. 1311, torsdag den 18/8 og nævnsmøde 14, 24/8:
Referaterne blev godkendt efter lidt ændringer.
4) Tilføjelser til dagsordenen: Ændring af halvårsmødeplan sættes på som nyt pkt. 9.

Hovedpunkter
5) Aller sidste forberedelse af budgetbeboermødet
a) Sidste bemærkninger til oplæg og forslag fra nævnet vedr.:
• Hjemmesiden: Jens orienterer om formaliteterne i forbindelse med ejerskab og fremlægger de 4 forslag
vedr. hjemmesiden • Agendaplan: Biba fremlægger. • Parkering af små trailere: Biba fremlægger.
b) Indkomne forslag:
• Forslag fra Inger Wilken om flisebelægning fra trapperne på p-pladserne og hen til asfaltkørebanen.
Afdelingslederen fremlægger et kvalificeret overslag over de udgifter, som er forbundet med forslaget.
• Forslag om en valuar til at prissætte GB's boliger: Nævnet og Vibeke Ledertoug havde fremsendt to
næsten enslydende forslag om at få en valuar til at prissætte nogle GB-boliger. Efter lidt maileri frem og
tilbage trak Vibeke sit forslag, da nævnets forslag svarede til hendes eget. Forslaget kommer på dagsordenen
under indkomne forsag uden budgetkonsekvens, da udgiften på 15.000 kr. dækkes af beboeraktivitetskontoen
for 2005.
c) Øvrige beboermødepunkter (jvf. dagsordenen i materialet til beboermødet):
• Budgetpunktet: Jens og Kaj fremlægger i fællesskab budgetforslaget. VAs økonomichef, Margit Jensen
kommer også til stede på mødet, bl.a. for at orientere om institutionssalgs-sagen, henlæggelser og
ansøgningen til Landsbyggefonden. Jens aftaler nærmere med Margit om fremlæggelsen.
• Dirigent og referent: Anita Sørensen stiller op som dirigent. Birthe eller Jytte J. som meddirigent. Sten
stiller op som referent.
6) Orientering om ny web-master til Gbakken.dk:
Asger har meddelt, at han ønsker at trække sig som web-master for Galgebakkens hjemmeside. Han vil dog
gerne påtage sig fortsat at stå for den sikkerhedsmæssigt nødvendige opdatering, og han vil også gerne sætte en
efterfølger ind i opgaverne. Undervejs i jagten på en efterfølger har det vist sig, at der faktisk er en 3-4 beboere,
som gerne ville gå ind i arbejdet med hjemmesiden. Derfor fremlægger nævnet et forslag til kommissorium for
et hjemmesideudvalg (pkt. 7.4) på beboermødet den 19. september.
7) Affaldsøerne - mangeludbedring og planlægning af indvielsen:
Affaldsøerne er taget i brug. Der er kommet tag på affaldsøen på p-plads B, men de øvrige ting på mangellisten
er endnu ikke udført. Fastsættelse af en dato for indvielsen og planlægningen heraf udskydes til næste møde.
8) Orientering om huslejeudviklingen gennem 30 år på Galgebakken.
På baggrund af diskussionerne om huslejeudviklingen på Galgebakken, har Sten fundet huslejetallene frem fra
GBs årsregnskaber tilbage fra 1975 og op til i dag. Der mangler dog stadig tal for samfundets generelle
prisudvikling i perioden, så der er noget at sammenligne med. Sten får fat i nogle tal fra Danmarks Statistik.
Oversigten kan fremlægges på budgetbeboermødet sammen med tallene fra VAs flyttestatistik, så der kan
komme et lidt fastere grundlag for diskussionerne om udviklingstendenserne på Galgebakken.
9) Ændring af halvårsplan for nævnsmøderne:
De fleste af de planlagte nævnsmøder frem til årsskiftet støder sammen med Kens arbejdsplan. Det blev derfor
besluttet at flytte de møder som lå i lige uger til ulige uger. Sten skriver en revideret mødekalender.
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10) Gennemgang af liste over kommende driftsinformationer
.
• Orientering om varmesagen (fornyelser af gammelt varmeanlæg, samt den særlige indsats side 1 ~f 2 , og
Over): Afdelingslederen orienterer til oktober i GB Posten om, hvad der er gjort og hvad som videre skal gøres.
• Varsel om kattefanger og manglende registreringer mv. (Bør gøres rutinemæssigt kvartalsvis): Der
udsendes en VA-information, hvor der ud over et generelt varsel om kattefanger informeres om beboernes
forpligtelser i flg. det vedtagne husdyrreglement (antal tilladte katte, registrering, neutralisering m.m).
• Ejendomskontorets procedure ved beboerhenvendelser og rekvirering af ekstern service: Afdelingslederen laver en beskrivelse af de nuværende procedurer til nævnsmøde 19 den 9. november. Derefter udsendes
en mere kortfattet orientering til beboerne.
• Støj fra græsslåmaskiner samt røg fra grill'er og bål: Emnet gemmes til næste forår.
• Ændret antal maskiner på vaskeriet til reservation: Dette er der orienteret om ved sedler. Det blev dog
diskuteret, hvorvidt der skal opsættes yderligere information om brugen af den store maskine, især hvis det efter
tilkaldelse af service ikke lykkes at få maskinen til at fungere bedre.
• Affaldsordning: Der er netop udsendt information i forbindelse med ibrugtagningen af affaldsøerne.
• P-pladsrenovering, små anhængere m.m. Emnet tages op på beboermødet den 19. september.
• Personaleforhold (om hvem der arbejder på ejendomskontoret, hvem der arbejder ude, håndværkere m.m.):
Emnet tages op efter den 1. november, hvor ejendomskontoret har faet fuldtallig bemanding.
• Rengøringen på vaskeriet og i beboerhuset: Rengøringen fungerer. Yderligere information behøves ikke.
• Maling af udskiftede eternitfacader: Ikke en aktuel beboerinformationsopgave, da der først skal laves en
-registrering af umalede plader og udformes en opgaveliste for maleren.
• Udskiftning af defekte espalierlister: Der skal først laves en beslutning om praksis og betaling ved udskiftning.
• Comx og Group Networks: ComX udsender aftaleformularer i hht. tidsplan.

Kortere punkter
11) Kort nyt vedr. Driften og VA
• Skimmelsvampsagen i Over - resultatet af mødet med kommunen: Afdelingslederen mødes først på
fredag med Hans Henrik Høeg fra miljøforvaltningen. Herefter kan der håbes på, at det indstilles til
kommunalbestyrelsen, at de betaler en del af udgifterne.
• Vikarhjælp til EF'erne: Hasse er langtidssygemeldt og i hht. overenskomst og VAs personalepolitik skal
der derfor ansættes en afløser. Afløseren starter på mandag.
• Personalesituationen ejendomskontoret: Der ansættes alligevel ikke en vikar for de sidste måneder af Berits
barselsorlov. Berit starter igen den 1. november, men indtil da vil kontorets serviceniveau stadig bære præg af,
at der mangler en tredje personale i fht. normeringen.
• Maling af døre og vinduer i Vester: Pågår på fuldt tryk.
• Udgifter til badekar: Det er stadig sådan, at beboere, som ønsker det, frit kan få opsat eller fjernet et badekar.
Afdelingslederen gjorde opmærksom på, at denne service er ganske tidskrævende og bekostelig for
Galgebakken. Endvidere er der ofte problemer med fugt og mug i badeværelser med badekar, fordi de ikke
slutter tæt til væggene, og fordi karrene er så store og tunge, at beboerne vanskeligt kan flytte dem og foretage
den nødvendige rengøring. Det bør overvejes at afskaffe eller ændre badekarsordningen. Det tages op i
forbindelse med de tekniske undersøgelser.
• Moms på håndværkerarbejde: VA vil overveje politikken ved ansættelse af håndværkere i afdelingerne,
fordi der i følge gældende momsregler skal betales moms af lønsummen. Det er endnu ikke afklaret, hvorfor VA
ikke har været opmærksom på disse momsregler.
• Overgangen fra Group Networks til ComX: Group Networks har opsagt tv-leverancen pr. 30. september.
Der er stadig noget usikkerhed om forsyningen med TV, men overgangen for tlf. og Internet kører, som det skal.
• Manglende tilbagemelding på klage over kattehold: Jens har modtaget en henvendelse fra en beboer, som
tror, at ejendomskontoret ikke har reageret på hans klage over kattehold i nabostrædet. Imidlertid drejer det sig
kun om, at afdelingslederen ikke har faet svaret klageren på hans henvendelse. Afdelingslederen svarer snarest.
• De utætte atelier-vinduer: Emnet tages op på næste nævnsmøde.
12) Kort nyt vedr. nævnet
• Orientering fra V As fællesdag lørdag den 3. september: Dagen formede sig som en ekskursion til Avedøre
Stationsby, Ørestaden og Christiania, hvor der blev afsluttet med et traktement. Der var ca. 50 deltagere.
29. september 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hqnser,, næynssekretær
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Referat fra nævnsmøde] 6, onsdag den 28. september
Indledende punkter:
1) Til stede: Vibe Baadh, Erik Holstein, Jytte Jørgensen, Ken Møller, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens
Ellesøe Olsen, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Jytte
Overgaard, Annette Schrøder,
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde, nr. 17, onsdag den 12. oktober. Særlige emner: Diskussion af GBs økonomi.
Mødeforbereder: Jens.
b) VAs råderetsudvalg. Første møde er 5/10: Biba deltager og orienterer fra mødet til næste nævnsmøde.
c) Møde i BL's 9. kreds 11. oktober. Tilmeldingsfrist hos VA sekretariat er 30. september.
3) Referat fra nævnsmøde nr. 15, 7/9.05: Godkendt
4) Dagsordenen: Valg af nævnsmedlemmer til valuar-udvalget under pkt. 5.

Hovedpunkter
5) Efterbehandling af budgetbeboermødet den 19. september:
a) Budget og huslejediskussionen: På beboermødet var der en lang og grundig debat om
huslejeudviklingen, som viste, at selv om budgettet endte med at blive vedtaget, så var grænsen nået.
Diskussionen tages op som et hovedpunkt på næste nævnsmøde.
b) De øvrige emner: Den mindre revision af agendaplanen blev godkendt. Hjemmesideforslagene blev
vedtaget. Det indebærer bl.a. at der nu eksisterer et hjemmesideudvalg med 5 medlemmer. Flisebelægning
på p-pladserne: Her blev vedtaget, at afdelingslederen udarbejder og prissætter et konkret forslag, som kan
fremlægges til næste budgetbeboermøde. Placering af små anhængere: Her blev Aage Nissens forslag om,
at trailerne parkeres frit på bilernes p-pladser vedtaget. Det kan give pladsproblemer på det mest belastede ppladser, men næppe samlet set, da der er fhv. få anhængere. Der skal udsendes information om, at trailerne
skal forsynes med lås, da de ikke længere må stå lænket til lygtepæle inde på de beplantede områder.
c) Valuar-udvalg: Forslaget om, at man snarest skal få en valuar til at prissætte nogle GB-boliger, blev
vedtaget. Beboermødet valgte Karsten Hornecker og Vibeke Ledertoug til at indgå i udvalget.
Nævnsmødet valgte Biba og Jens som nævnets repræsentanter i udvalget.
6) Aftale ml. Asger Dons Nielsen og nævnet om overdragelse af gbakken.dk cirkulerede til underskrift.
7) Affaldsøerne - aflevering og planlægning af indvielse.
Affaldsøerne er afleveret, men der er stadig nogle udeståender på manglelisten, bl.a. afskærmning af lysarmaturer og justering af bevægelsesfølere. Der laves både et arrangement for de direkte involverede i
byggesagen og en indvielse for beboern~. Jytte J., Biba og Kaj indgår i forberedelsesudvalget.

8) Status for sagen om de utætte atelier-vinduer.
VAs advokat anbefaler, at VA søger at indgå et forlig i sagen. Hvis forliget indgås, indebærer det, at
entreprenøren betaler VA 225.000 kr. (inkl. moms), samt at VA og entreprenøren bærer egne sagsomkostninger. Endvidere anbefaler advokaten, at sagen mod COWI frafaldes. Advokatens indstilling støttes af VAs
byggefunktion v. Jesper Rasmussen og Galgebakkens afdelingsleder.
Nævnet mener, at et forlig med et så lille erstatningsbeløb er meget utilfredsstillende. Men som sagen står,
ser nævnet ingen andre muligheder end at tage advokatens og VAs indstilling til efterretning. Dog skal det
sikres, at et forlig ikke får en negativ indvirkning på forsikringsspørgsmål i forbindelse med de følgeskader,
som vandindtrængen fra de utætte vinduer har afstedkommet. I øvrigt mener nævnet, at opbakningen og
engagementet hos VAs centrale administration i de første år, hvor problemerne med vandindtrængen gennem
de lukkede ateliervinduer viste sig, var meget ringe. Denne mangelfulde og træge reaktion fra VAs side mht.
at stille krav til entreprenøren har i hvert fald ikke været til gavn for sagens (langvarige) forløb og det
resultat, som V A har opnået.
9) Henvendelse til nævnet fra Bakkens Hjerte vedr. evt. overdækning af boldbanen:
To af naboerne til boldbanen er meget irriterede over bolde, som lander i haverne, og de ønsker at banen
bliver overdækket med net, mens de to andre naboer ikke mener, at dette er noget problem, og de ønsker
ikke, at banen bliver overdækket med net. Det blev besluttet, at Biba inviterer Marianne Klausen, leder af
Bakkens Hjerte til et kommende nævnsmøde for at drøfte dette og andre emner.
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10) Beboerhenvendelse til nævnet vedr. kompensation for forkert udleveret køkkenmaling:
En beboer har for nogle år siden købt noget maling til køkkenet af GBs daværende malerfirma. Malingen og
købet blev formidlet via ejendomskontoret. Beboeren var utilfreds med malingens farve og kvalitet, da hun
havde malet sit køkken, men gjorde dengang ikke yderligere ved det. Først for nylig blev hun klar over, at
det var en forkert type maling hun havde brugt (udendørs maling til eternitfacaderne). Beboeren ønsker på
den baggrund, at afdelingen giver kompensation ved at betale for fjernelse af malingen.
Afdelingslederen kontakter beboeren for at få yderligere oplysninger, bl.a. om en faktura fra malerfirmaet
for den købte maling, er at finde.

(

11) ComX. Problemer med at levere ydelser i henhold til kontrakt.
Jens var den 15. ds. til møde i V A-huset sammen med andre afdelinger, som har bolignetværk. Alle har haft
problemer med ComX af forskellig art. For GBs vedkommende drejer problemet sig om tv-delen.
Da Galgebakkens beboere den 7. juni besluttede at skifte over til ComX, blev beboermødet oplyst om, at
der var en tvist mellem ComX og Viasat om levering af tv-kanaler. Men ComX oplyste på beboermødet, at
problemet ville blive løst på en sådan måde, at det ikke ville få konsekvenser mht. indholdet i de tilbudte tvpakker og den service og administration, som ComX ville levere. Højst kunne der blive tale om, at Viasats
kanaler i en periode skulle nedtages med parabolantenne. Efterfølgende, den 12. september, har Fogedretten i
Glostrup som følge af politianmeldelse fra Viasat imidlertid udstedt en kendelse, som indebærer at ComX
ikke kan markedsføre, distribuere og administrere tv-pakker, som indeholder Viasats kanaler. Det forlyder, at
også andre tv-kanal-leverandører overvejer lignende initiativer i fut. ComX. Ydermere har Group Networks
opsagt tv-aftalen med Galgebakken med virkning fra udgangen af september måned.
For at undgå, at der om nogle få dage opstår en situation, hvor Galgebakken er uden tv-kanaler i
antenneanlægget og uden nogen vished for, hvornår og hvordan tv-kanalerne fremover kan leveres, støtter
nævnet, at afdelingslederen hurtigst muligt færdiggør de igangværende forhandlinger og træffer aftale med et
firma, som med øjeblikkelig virkning er i stand til at forsyne Galgebakkens antenneanlæg med de nuværende
tv-kanaler.
12) Oprydning på p-pladserne
Renoveringen af p-pladserne er blevet forsinket og er endnu ikke fuldført, men det budgetterede beløb er
brugt. En væsentlig årsag til forsinkelsen og til de forøgede udgifter er, at en del beboere har været meget lidt
samarbejdsvillige mht. at respektere skiltningen med parkeringsforbud og til at flytte deres biler fra de
afmærkede områder, når arbejdsholdene skulle til. Entreprenøren skønner, at den vente- og spildtid som
herved er opstået for arbejdsholdene løber op i 60-70.000 kr. Dertil kommer, at Galgebakkens ansatte har
skullet bruge meget tid på at opspore, kontakte og i nogle tilfælde også diskutere med ejerne af de parkerede
biler, som stod i vejen for arbejdsholdene.
Afdelingslederen vurderer, at det vil koste ca. 100.000 kr. yderligere at få renoveringen fuldført som aftalt.
Til næste nævnsmøde kommer han med en mere præcist oversigt og et prisoverslag over, hvad der mangler
at blive udført.

Kortere punkter
13) Kort nyt vedr. Driften og VA
• Skimmelsvampsagen i Over - resultatet af mødet med kommunen:
Afdelingslederen har haft møde om sagen med Hans Henrik Høegh fra kommunens miljøforvaltning: Bruddet
på fjernvarmerøret, som medførte skaderne, er opstået i soklen. Derfor er kommunen indstillet på at betale
halvdelen af udgifterne til udbedring af skaderne. Dette omfatter dog ikke skimmelsvamp-renoveringen, som
blev foretaget inde i selve boligerne.
• Behov for kommende beboerinformationer:
Der mangler en information til beboerne om, at man gerne må fjerne badekars-afløbsstudsen helt, dvs. med en
vinkelsliber, samt hvordan hullet i gulvet kan lukkes af.
14) Kort nyt vedr. nævnet: Udskudt til næste møde.

13. oktober 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 17, onsdag den 12. oktober 2005
kl. 19. 00. Særligt punkt:
Møde med Marianne Klausen fra Bakkens Hjerte:
- Overdækning af boldbanen?:
Det blev drøftet om boldbanen skulle overdækkes, i det der har været en del tilfælde, hvor bolde er fløjet over
hegnet og ind i naboernes have. Personalet har forhørt sig hos naboerne om deres indstilling til en overdækning
af banen. To af naboerne syntes, at dette var en god ide, mens to andre syntes det modsatte.
På mødet var der enighed om, at banen ikke bør overdækkes, fordi: Det vil blive dyrt (ca. 55.000 kr.). Nettet
til overdækningen vil formentlig hurtigt blive ødelagt. Det vil blive grimt, i det en overdækning indebærer, at
banens indhegning skal forhøjes.
- Knallertkørsel:
Problemerne med knallertkørsel blev igen drøftet. Der var enighed om, at der i høj grad mangler en
nærpolitibetjent til at tage sig af problemet. Marianne har netop besvaret en henvendelse fra Søren Jensen,
kommunalbestyrelsen om problemet: Klubben har i gennem mange år haft og håndhævet en håndfast politik
overfor klubbens brugere: Knallertkørsel er forbudt og det medfører karantæne og i værste fald bortvisning. Det
er Mariannes indtryk, at knallertkørslen ikke skyldes klubbens brugere, men andre unge i området og kørsel i
weekenden, hvor klubben er lukket. Klubben har haft kontakt med politiet, men fik at vide, at de ikke kan gøre
noget ved problemet uden at være til stede, når knallertkørslen foregår, heller ikke selv om der ligger en konkret
anmeldelse. Marianne vil aflevere en kopi af brevet til Galgebakke Posten.
- Udlån af pubben ?
Nævnet spurgte, om der var muligheder for en permanent udlånsordning af lokalet i pubben til aften
arrangementer for at aflaste beboerhuset. Marianne svarede, at det kun kan lade sig gøre i formiddagstimerne, da
lokalerne er i brug i klubbens åbningstid og ikke kan undværes.

Indledende punkter:
1) Til stede: Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Biba
Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Jytte Jørgensen, Leif
Neergaard.
2) Tilmelding til kommende møder
a) Næste nævnsmøde nr. 18, onsdag den 26. oktober. Særlige emner: Oplæg fra afd. lederen om deltagelse
i nævnsmøder. Mødeforbereder: Biba. Dagsorden og materiale bliver først omdelt mandag den 24. oktober.
Jytte 0. oplyste, at hun ikke kan komme til nævnsmøderne den 9/11, 23/11 og 7/12. pga. arbejdsmøder.
b) Områdenævnsmøde onsdag den 9. november: Mødet ligger på sammen dag som nævnsmøde 19, så
nævnsmøde 19 må enten aflyses eller flyttes. Det afgøres på næste nævnsmøde.
c) Invitation til åbent møde i V As boligpolitiske udvalg den 27. oktober.
3) Referat fra nævnsmøde nr. 16, 28/9.05: Godkendt.
4) Evt. tilføjelser til dagsordenen: Varmeproblemer i Vester tilføjet som pkt. 9.

Hovedpunkter
5) Diskussion af GBs huslejeudvikling og økonomi
Emnet var sat på dagsordenen som en opfølgning af debatten på budgetbeboermødet, der var foranlediget af
huslejestigningen på 5, 7% i budget 2006 og de dystre udsigter for GBs fremtidige huslejeudvikling. De
forskellige kontoer blev på nævnsmødet gennemgået og nogle af dem drøftet nærmere:
- Vand, renovation og fælles el/varme (konto 107, 109 og 111): Afdelingslederen oplyste, at der bruges mange
penge til oprydning efter beboerne i forbindelse med renovation (udgiften ligger dog under konto 114). Udgifterne til fælles elforbrug kan mindskes, hvis vaskeripriserne hæves, men konsekvensen kan være, at folk så selv
anskaffer sig vaskemaskiner. Der er muligheder for at spare på udgifterne til renovation, el, vand og varme, men
det afhænger i høj grad af folks adfærd. Information, f.eks. i forbindelse med de nye affaldsøer, er vigtig.
- Konto 114, renholdelse: kontoen består primært af udgifter til GBs ansatte. Der har været en stigning på
kontoen, som har givet meget diskussion. Diskussionen skal tages og der skal facts på bordet om, hvilke
opgaver som løses, hvad det koster, hvordan niveauet ligger sammenlignet med andre VA afdelinger,
konsekvenserne af at spare bl.a. i fht. kvaliteten på servicens og kan nogle af opgaverne udliciteres.
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- Konto 119, beboeraktivitetskontoen. Her er der bl.a. lønudgifter til beboerhusmedarbejder og nævnssekretær
og generelt til det sociale liv og de fælles beboeraktiviteter på Galgebakken. Opgavebeskrivelser og
arbejdsplaner bør konkretiseres og diskuteres.
- Generelt om emnet: Økonomiudvalget vil arbejde mere i dybden med de forskellige udgiftsposter og komme
med en indstilling til nævnet. Der bør herefter i begyndelsen af næste år indkaldes til et beboermøde, hvor de
forskellige baggrundspapirer, som ligger til grund for opstillingen af budgettet, fremlægges og diskuteres.

6) Situationen mht. tv-levering og ComX aftaler i øvrigt.
Den særlige aftale om Viasatkanalerne, som ComX ikke må levere og administrere, er nu kommet på plads. I
løbet af dagen har flere nævnsmedlemmer og afdelingslederen arbejdet på højtryk for at få en VA-information
ud til beboerne, som skal informere om og tydeliggøre, at Viasatkanalerne ras ved at anvende den særlige
tilmeldingsblanket, som skal afleveres på ejendomskontoret.
Tv-situationen er i løbet af dagen blevet yderligere kompliceret, idet Group Networks insisterer på at afhente
tv-kortene i Galgebakkens antenneanlæg, og det har ikke været muligt at træffe aftale med en alternativ
leverandør for perioden indtil ComX kan tage over. ComX vil fremskynde arbejdet med at etablere
fiberforbindelsen, så den forhåbentlig vil være i brug fra ca. den 1. november, men der bliver en periode på
mindst en halv måneds tid, hvor der vil mangle et antal tv-kanaler. Det drejer sig dog ikke om must carry
kanalerne og heller ikke om Viasatkanalerne, hvor en aftale er på plads. På nævnsmødet blev det besluttet at
udsende en beboerinformation nr. 2 om disse nyeste tv-problemer.
På hjemmesiden har der været opfordringer til at bryde samarbejdet med ComX og gå tilbage til Group
Networks. Men problemerne med manglende levering og administration afViasatkanalerne vil næppe være et
tilstrækkeligt grundlag for at ophæve kontrakten med ComX, så et kontraktbrud kan koste Galgebakkens dyrt.
Endvidere er tilbudet fra ComX fortsat langt mere attraktivt, end hvad Group Networks kunne tilbyde. Under
alle omstændigheder er dette en så vidtrækkende beslutning, at den i givet fald skal træffes på et beboermøde.
7) Færdiggørelsen af P-pladserne
Afdelingslederen vurderer, at det vil koste 100.000 kr. at færdiggøre renoveringen afp-pladserne, så de bliver i
overensstemmelse med planerne. Nævnet støtter, at dette bliver gjort, men beløbet er af en sådan størrelse, at det
må finansieres af midlerne for budget 2006. Nævnet prioriterer desuden to beboerprojekter, dels opsætning af en
knallertspærre og regulering af bagstrædefliserne ved Vester 4, dels forskønnelse af unit-området ved Skrænt 1
med plantning af slyngplanter op ad betonmur (plantehuller etableres i asfalt).
8) Beboerhenvendelse fra Sønder 9 til nævnet vedr. fjernelsen af bommene på p-pladsen:
I forbindelse med renoveringen og udvidelse af p-pladserne er bommene ud for pladserne ved Sønder 9 blevet
fjernet. Beboerne i strædet vil meget gerne have, at der bliver etableret noget lignende igen, fordi bommene var
anbragt for at hindre børn i at løbe ud på asfaltvejen, hvor der er meget dårligt udsyn for bilerne pga.
betonmuren. De mener, at det kan gøres uden at antallet af p-pladser indskrænkes. Grønt udvalg vil kigge på
sagen. Jytte 0. orienterer strædet.
9) Varmeproblemer i Vester.
Beboerne i Vester 4 klager over manglende varme. Afdelingslederen fortalte, at det er et generelt problem at få
tilstrækkeligt varme frem i aften og nattetimerne i starten af fyringssæsonen, når dagtemperaturerne som i år er
høje. Problemet er søgt løst ved at hæve fremløbstemperaturen med 5 grader i varmecentralen, som forsyner den
pågældende halvdel af Vester, men afdelingslederen gjorde opmærksom på, at en sådan løsning koster
Galgebakken dyrt pga. ekstra 'strafafgifter' ved at køre med forhøjet fremløbstemperatur.

Kortere punkter
10) Kort nyt vedr. Driften og VA: Ikke yderlige punkter
11) Kort nyt vedr. nævnet
a) Kort orientering om computeranskaffelse: Sten har modtaget et tilbud fra Mico, der inkluderer
levering, installation og 3 årig servicegaranti og som ligger inden for beløbsrammen på 10.000 kr.
Bladgruppen og nævnet finder dette ok, og Sten træffer nærmere aftale om leveringstidspunkt mv.
b) Boligpolitisk møde i BL's 9. kreds: Biba orienterede fra mødet, som meget drejede sig om regeringens
forsøg på at tiltuske sig lejernes penge fra landsbyggefonden. På møget var der en stærk stemning for, at
sætte gang i boligpolitiske initiativer for at hindre dette.
c) Indlæg til næste nummer af Galgebakke Posten (nr. 304 - deadline 27. oktober)
27. oktober 2005. Med venlig hilsen:
Sten Han en, nævnssekretær
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Referat fra nævnsmøde 18, onsdag den 26. oktober 2005
Indledende punkter:
1) Til stede: Jytte Jørgensen, Ken Møller, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte
Overgaard, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Erik Halstein, Harriet Tang
2) Tilmelding til kommende møder
a) Områdenævnsmøde i Banehegnet onsdag den 9. november.
b) Næste nævnsmøde, nr. 20, onsdag 23. november: - Redegørelse for ejendomskontorets procedurer ved
beboerhenvendelser. - Kunst på Galgebakken, herunder nedsættelse af udvalg. Mødeforbereder: Biba
c) Vedr. nævnsmøde 19, 9. november: Aflyses pga. områdenævnsmøde samme dag.
d) Åbent møde i VAs boligpolitiske udvalg den 27. oktober
3) Referat fra nævnsmøde nr. 17, 12. oktober 2005. Godkendt med tilføjelse.
4) Dagsordenen: Henvendelse fra salgsgruppen tilføjet under pkt. 6.

Hovedpunkter
5) Afdelingsleder og ejendomskontor
a) Oplæg fra afdelingslederen om deltagelse i nævnsmøder: Hidtil har afdelingslederen deltaget i
samtlige nævnsmøder, hvilket han betragter som en tidsmæssig belastning. Med den nye driftsplan for
afdelingernes ledelse lægges der op til, at afdelingslederen kun deltager i 10 nævnsmøder årligt, og at
yderligere deltagelse koster ekstra penge. Afdelingslederen forslår derfor: At han kun deltager i hvert andet
nævnsmøde. At disse møder får fokus på driftsemner og driftsemnerne behandles først på møderne. At mere
beboerinterne og boligpolitiske emner til de øvrige nævnsmøder, hvor afdelingslederen ikke deltager. Til
gengæld vil afdelingslederen så opprioritere den skriftlige orientering om driftspunkterne til hvert
nævnsmøde, så nævnsmedlemmerne kan få bedre mulighed for at orientere sig i emnerne inden møderne, og
så behandlingen af emnerne kan forløbe hurtigere.
I nævnet var der trods en vis betænkelighed stemning for at prøve at tilrettelægge møderne på denne måde .
. Betænkelighederne gik på, om der vil blive tilstrækkelig tid til at behandle driftsemnerne og om der vil gå for
lang tid, inden der træffes beslutninger, når der går en måned mellem hvert møde om driftsemner. Endvidere
er det vigtigt med en grundig skriftlig orientering om status for sagerne til hver nævnsmøde, og at
afdelingslederen via referaterne bliver orienteret om nævnets spørgsmål og kommentarer på de møder, som
han ikke deltager i. Der var enighed om at forsøge den nye mødestruktur og tage den op til evaluering efter
tre måneder.
b) Personaleseminar: Afdelingslederen orienterede fra, hvor han selv, Berit, Ken og områdedriftschef Leif
Hennings deltog. Mødet gik bl.a. ud på at aftale en struktur for behandling af beboerhenvendelser med
opfølgning, tidsfrister og skriftlig besvarelser.
6) Boligpolitik, herunder VA møde om boligpolitik 27. oktober.
V As boligpolitiske udvalg har inviteret alle V As nævnsmedlemmer til et åbent møde i udvalget. Mødets formål
er dels at sikre, at der ikke bliver flertal på en GF for salg af boliger, og dels at arbejde imod regeringens forslag
om at inddrage lejernes penge i landsbyggefonden. På baggrund af indkaldelsen til dette møde har
repræsentanter fra gruppen af købsinteresserede lavet en henvendelse til nævnet, hvori det opfordres til også at
repræsentere de beboere, som går ind for salg og til at påvirke VAs bestyrelse og andre afdelingers
nævnsmedlemmer i denne retning.
Den boligpolitiske situation og gruppens henvendelse blev drøftet: Der var enighed om, at nævnet kraftigt skal
støtte en markant modstand mod regeringens forsøg på at inddrage Landsbyggefondens midler, fordi en tømning
af Landsbyggefonden for penge til renoveringer vil få katastrofale følger for Galgebakkens lejere. Den hårdt
tiltrængte støtte til renovering af Galgebakken er helt afhængig af, at regeringen ikke stjæler landsbyggefondens
midler. Vedrørende opfordringen fra gruppen af købsinteresserede, så var nævnets holdning fortsat, at nævnet
ikke er valgt til at arbejde for disse synspunkter og nævnet er generelt forpligtiget til at varetage beboernes
interesser som lejere. Salg af boliger giver ikke lejerne nogen løsning på de påtrængende behov for finansiering
af vedligeholdelsen.
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7) Hægende haver - status og det videre arbejde
På beboermødet den 17/1.05 blev nævnets forslag om, at der strammes op på kravene til tilstanden i de private
haver, vedtaget. Siden er afdelingslederen og ejendomskontoret gået i gang med dette, og de to første sager er
afsluttet med positivt resultat. I den kommende tid fortsættes i et tempo afpasset efter ressourcerne på
ejendomskontoret. Ændringerne afhusreglementet og beboermødets beslutninger skal skrives ind i
husreglementet, som skal genoptrykkes og omdeles. Biba skriver et indlæg til den kommende GB Post om
emnet.
8) Revision af råderetsmateriale:
Materialet udsendt fra V A ligner det tidligere regler om råderet til forveksling, og det indeholder tilsyneladende
ikke nogen revision af reglerne. Det nævnes i følgebrevet, at hvis der er forslag til ændringer, skal disse været
modtaget inden 1/12. Der er behov for en revision afreglerne for forandringer og forbedringer i haverne, som
skal vedtages på et beboermøde. Men dette kan ikke nås inden den 1/12. Biba kontakter Bente Heltberg, som
står for arbejdet med råderetten i V A regi.
9) ComX og Canal Digital:
Gravearbejdet i forbindelse med fiberkablet bliver færdigt i weekenden.
ComX har meddelt, at direktøren er fyret pga. problemerne med Viasat-kanalerne.

Kortere punkter
10) Kort nyt vedr. Driften og V A
• Niras tekniske undersøgelser: I morgen skal der udvælges boliger til de tekniske undersøgelser.
• Brev fra Sønder 9 vedr. flyttesag: Afdelingslederen medgiver, at der var problemer med at fa tingene
færdige inden indflytning, pga. mange flytteboliger i sommerferieperioden, men dengang udtrykte beboeren
forståelse for situationen. Mangellister ved indflytning er en af de ting, som har måttet vente, fordi der ikke har
været fuldtallig bemanding på ejendomskontoret.
• Færdiggørelse af p-pladserne: Disse bliver gjort færdige bl.a. med plantning af bøgepur mellem affaldsøerne på P-plads B og P-plads C og hh. autoklubben og opkørsel til købmanden.
• Indvielse af affaldsøerne: Kommer til at ske ved øen på p-plads B. Herunder en diskussion om
affaldsordningen. Der skal holdes øje med funktionen og med, om der læsses en masse affald i vores containere
af folk udefra, som kommer kørende. Containervask vil blive iværksat iflg. Abonnementsordning. Behov for
løbende information for at fa folk til at sortere bedre og gå på genbrugsgården, hvor der ligeledes skal sorteres.
• Prissætning af flisebelægning til affaldsøerne iflg. Forslag fra Inger Wilken: Ifølge et foreløbigt skøn på
grundlag af en skitse vil udgifterne løbe op i mindst 1,3 mio. kr. Resultatet bringes i GB-Posten og tages med til
orientering på næste budgetbeboermøde.
• Budgetforberedelse: Drøftelse af specifikationer, som skal foreligge til næste budget mht. personaleforbrug
(gerne sammenlignet med andre afdelingers forbrug), set i forhold til ydelseskatalog, driftsplan, timeforbrug,
som det vil blive afspejlet i de ugesedler, som skal udfyldes i det nye år, vurdering af brugerbetalingen på
vaskeri, i beboerhus, udlån m.m. Økonomiudvalget vil arbejde med problematikken.
• Kommende beboerinformationer: Den årlige informationsseddel med en opfordring til selv at beskære
slyngplanter bliver snart omdelt. Endvidere kommer en opfordring til at rydde adgangsveje i bagstræderne, så de
kan fungere som brandveje.
11) Kort nyt vedr. nævnet
• Udvalg vedr. kunst på Galgebakken: Udskudt til næste møde.
• Indlæg til næste nummer af Galgebakke Posten (nr. 304- deadline 27. oktober): Biba skriver om bl.a.
status for opstramninger i fht. Husreglementet.

31. oktober 2005. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, nævnssekretær
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Rettelser til foreløbigt NM-ref. nr. 18, on 26.10.05
Pkt.5
lin. 2: ... hvilket K.A. betragter som en tidsmæssig belastning.
Pkt. 6
lin. 1: ... åbent møde ...
sidste linie: parantesen slettes
Pkt. 7
lin. 2 ... de første to sager er
Kortere punkter
Færdiggørelse af p-pladserne: Disse bliver gjort færdige bl.a. med plantning afbøgepur
mellem affalds-øerne på P-plads B og P-plads C og hh. Autoklubben og opkørsel til
købmanden.
Indvielse af affaldsøerne: ... på p-plads B.
Herunder en diskussion om affalds-ordningen. Der skal holdes øje med funktion og med, om
der læsses en masse affald i vores containere af folk udefra, som kommer kørende. Containervask vil blive iværksat iflg. abonnementsordning. Behov for løbende information for at fa folk
til at sortere bedre og gå på genbrugsgården, hvor der ligeledes skal sorteres.
Prissætning af flisebelægning på P-pladserne til affalds-øerne iflg. forslag fra Inger
Wilken: ... mindst 1,3 mio. kr. Resultatet bringes i GB-posten og tages med til orientering på
næste budgetbeboermøde.
(Stadig under pkt. 10)
Ekstra punkt: Budgetforberedelse:
Drøftelse af de specifikationer, som skal foreligge til næste budget m.h.t. personaleforbrug
(gerne sammenlignet med andre afdelingers forbrug), set i forhold til ydelseskatalog,
driftsplan, timeforbrug, som det vil blive afspejlet i de ugesedler, som skal udfyldes i det nye
år, vurdering af brugerbetalingen på vaskeri, i beboerhus, udlån m.m. Økonomiudvalget vil
arbejde med problematikken.

BEBOERNÆVNET,

Galgebakken
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Referat fra nævnsmøde nr. 20, onsdag den 23. november 2005
Indledende punkter:
1) Til stede: Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba
Schwoon (mødeforbereder og referent), Kaj Agnershøj (afdelingsleder).
Afbud: Jytte Jørgensen, LeifNeergaard, Jytte Overgaard, Erik Holstein, Harriet Tang
Sygemeldt: Sten Hansen, nævnssekretær
2) Tilmelding til kommmende møder
a) Næste nævnsmøde, nr. 21, onsdag den 7. december: Mødeforbereder: Biba
b) Julearrangement onsdag den 14.12. kl. 19 (tilmeldinger tjekkes på næste nævnsmøde)
c) Beboermøde i januar om resultatet af prisundersøgelsen af GBs boliger
mulige datoer: 10. eller 16. januar 2006
d) Forslag til nævnsmødeplan for 1. halvår 2006
Vi beslutter at lægge første møde den 4. januar, der er en ulige uge, som passer med
Kens aftenvagtplan.
Nævnsmødet den 1.2.06 skal dog flyttes p.g.a. et foreningsmøde med Lars Olsen,
forfatter til : "Det delte Danmark". Vi finder den nye dato på et kommende møde.
e) Tilmelding til andre kommende møder?
Afventer mødedato-forslag fra Jesper Rasmussen og Carsten Fich til evaluering af
GBs seneste byggesager.
3) Referat fra nævnsmøde nr. 18, 26.10.05
Godkendt med mindre ændringer.
4) Evt. tilføjelser til dagsordenen:
Manglende lys i skraldeskure og på pladsen ved købmanden på P-plads C.
Problemet skal løses hurtigt. Der er så mørkt, at folk braser ind i sten og betonklodser.
Det er tidligere besluttet, at lamperne på vaskepladsen ikke erstattes, men at der i stedet
kommer nye parklamper ved affalds-øen. Disse er imidlertid i restordre, men forventes i
uge 48 - 49.
- Desuden ansøgning om strædepenge til fællesskur i Mark 6. Placeres under pkt. 10.

Hovedpunkter:
5) Forløbet af underskriftsindsamlingen
Vester 4 er "faldet ud" i dørklokkestemningen. Ken går efter.
Resultatet rapporteres i kommende nr. af GB-posten. "Alle" var godt informeret og ville
gerne skrive under.
6) Overgangen til ComX
Det har været nødvendigt at ændre den udmeldte uge 47 til uge 49 p.g.a. switch-problemer.
Telefonporteringen er forhandlet med Group Networks og ComX til at foregå fra 19. - 21.
december 05. ComX skriver direkte til den enkelte bruger.
Siden underskrift af brugernes kontrakter med ComX er der ændret kanal-placeringer i
pakkerne. Der er ganske vist taget forbehold på kanaloversigten, men vi må nærmere
præcisere over for ComX, at pakkesammensætningen ikke løbende kan ændres uden
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orientering og vedtagelse. Vi er klar over, at det er betalingskanal-selskaberne, der ønsker
at diktere placeringen af deres programudbud, men det er et problem, når ønskede kanaler i
en pakke pludselig havner i en dyrere pakke. En spansk kanal placeres nu i grundpakken,
mens CNN desværre er flyttet fra pakke 3 til pakke 5. Den første udenlandske nyhedskanal
er nu BBC World i pakke 4.
Opmærksomhed skal rettes mod internet-abonnementerne med de lovede IPadresser, når nettet "kommer tilbage" den 9.12.
!øvrigt følges oplysninger om ComX tæt afVA og Galgebakken samt øvrige afdelinger,
der har ComX som udbyder. Opkrævningsspørgsmålet er ikke endeligt færdigforhandlet.

7) VAs nævnsundersøgelse
De tilstedeværende nævnsmedlemmer udfyldte skemaet. De resterende får skemaet med
posten. Derefter sammenskrives resultatet af afcl.lederen, hvorefter det diskuteres på et
møde, hvor også driftsområdechef, Leif Hennings, er til stede.
8) Revision af råderetsmateriale
Krav til materialer og konstruktion indendørs kan fastholdes. Galgebakken skal komme
med forslag til revision. Hensyntagen til varme/fugtforhold og til dagslys-krav kan
medtages. Skal kunne udsendes til beboerne inden længe.
GB har ingen regler for udendørs forbedringer med godtgørelse.
Husreglement-udvalget udarbejder og koordinerer med husreglement og
vedligeholdelsesvejledning. Manglende anvisninger skal udarbejdes. Forslaget skal
forelægges et beboermøde i 2006.

(

9) Indvielse af affalds-øerne
Har afventet færdiggørelsen af P-plads-arealerne på B- og C-pladsen. Først nu ved at blive
tilplantet med bøgepur.
P .g.a. det sene tidspunkt på året og det kolde, sure vejr bliver vi enige om at vente med
den officielle indvielse til foråret, når planterne er blevet grønne igen. Forsøges
koordineret med den årlige oprydningsdag.
Der er supplerende containere på vej til glas og pap på B- og C-pladserne.
Biba skriver i GB-posten om, at container-lågene skal holdes lukket af hensyn til rotte- og
andre dyre"angreb".

Kortere punkter:
10) Kort nyt fra Driften og VA
• Ejendomskontorets procedurer for flyttesager m.m.
Der er fuld gang i arbejdet med at forbedre procedurerne for hele beboerserviceområdet. Forbedring af flyttesags-forretningsgang, udbedring af mangellister m.m.
Meget positiv proces. Hver mandag kontormøde.
Jens foreslår en udgiftsopgørelse over flytteomkostninger til hver sagsmappe. Hvad
betaler fraflytter, hvad betaler afdelingen (mangelliste).
• NIRAS er i gang med at undersøge de 15 udvalgte huse, bl.a. gavllejligheder.
• Udendørs maling af døre og vinduer i Sønder er afsluttet. Til foråret kommer turen til
Neder og Over.
• Beboerhuset er færdigmalet indvendigt. Der er brugt glans 40, som er
rengøringsvenlig.
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•

•

Der er udarbejdet snerydningsplan med maskin- og personfordeling. Og der vil snarest
blive udsendt breve til de stræder, som ikke opfylder kravene til, at maskiner og
personale kan operere i overensstemmelse med arbejdsmiljø-krav.
Mark 6 søger restpuljen af strædepengene til fællesskur i strædet.
Der er ikke umiddelbart nogen placeringsmulighed, men sagen drøftes af Grønt udvalg
og afd.leder med ansøgeren, der så må få strædets evt. godkendelse. Formodentlig skal
der laves særlig tegning til stedet. Ellers de sædvanlige krav til skur-udformning, bl.a.
lærketræ.

11) Kort nyt vedr. Nævnet
• Fællesområdenævnsmøde den 9.11.05: Jens, Ken, Leif og Biba deltog. Diskussionen
bølgede livligt, bl.a. om samarbejde mellem naboafdelinger om maskiner, personale
m.m. De tre afdelinger i Ishøj-Greve er i gang med forskellige former for samarbejde,
dog med opmærksomhed omkring lønsums-/moms-problematikken.
Flere afdelinger i Albertslund har tidligere afprøvet forskellige former for samarbejde
og husker det ikke kun for det go'e.
Forsøget med fællesområdenævnsmøder ønskes fortsat.
• Informationen om strædepenge-restpuljen var desværre ikke kommet med i sidste nr.
af GB-posten, men skrives på hjemmesiden og gentages i næste nr. af posten.
• Indlæg til næste nr. af GB-posten (nr. 305 med deadline 24. nov.): Nyt fra Nævnet
samt yderligere to indlæg, som ikke kom med i forrige nr. Dertil et jul-nytår-indlæg.
Biba skriver. Annette gør opmærksom på, at genbrugsgården er lukket juledag og
nytårsdag, som begge er søndage i år.
Jens skriver om underskriftsindsamlingen - eller koordinerer med Lars Messell.
4. december 2005 - Biba Schwoon (ref.)

(
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GALGEBAKKEN ØSTER 1-2

TLF. 43 64 15 02

Referat fra nævnsmøde nr. 21, onsdag den 7.12.05
Indledende punkter:
1) Til stede: Birthe, Jens, Ken, Biba
Afbud fra: Annette, Jytte J., Jytte 0., Erik, Leif, Harriet - samt sygemeldte Sten,
nævnssekretær
2) Tilmelding til kommende møder:
a) Nævnsmøde nr. 2, onsdag den 4. januar 2006 kl. 19.00 - mødeforbereder: Biba
OBS Kalenderen tages samlet op på næste nævnsmøde, dels m.h.t. lige og ulige uger, dels
fordi der er sammenfaldende datoer med andre møder.
Husk desuden: statusmøder med Galgebakkepostens red., Husets FU, GBs udstillingsgruppe, kvartersmøder, oprydningsdag kombineret med indvielse af affaldsøerne.
b) Byggesags-evalueringsmøde 12.12.05: Birthe, Jens, Biba+ Erik og Leifkommer.
Afbud fra Ken.
c) Julemiddagen den 14.12.05: tilmeldte er Annette, Biba, Birthe, Jens, Jytte J., Jytte 0.
og Kaj. Leifkommer, hvis han er blevet rask. Afbud fra øvrige.
d) Informationsmøde om vurderings-prismaterialet, mandag den 16.01.06, kl. 19.30
Vi checker på næste nævnsmøde, hvem der faktisk kan komme. Biba og Jens fra udvalget
kommer.
e) Ingen andre kommende møder - Aftalt: julehilsen til Sten og de ansattes julefrokost, udføres af Biba.
3) Referat fra nævnsmøde nr. 20 - godkendt uden bemærkninger. Det bemærkes dog, at der
siden nævnsmødet er kommet lys på P-plads C ved affalds-øerne.
4) Evt. tilføjelser til dagsordenen: ingen

Hovedpunkter:
5) Overgangen tilComX: til internet 5. - 8.12. begge incl. og telefonportering 19. - 21.12. 05.
Der udsendes informationsbreve til alle tilmeldte. Møde i morgen mellem V A og ComX om
administrationsaftale, hvor der arbejdes på at få Nordic til at overtage administrationen, så VA
slet ikke skal være indblandet (som oprindeligt planlagt).
Kundekontakten foregår nu med ComX. Dog stadig med VA, hvis der er problemer med
opkrævningen af de dele, der forestås af V A. TV-pakkerne skulle efterhånden være på plads.
For Galgebakken er det vigtigt at få lavet en aftale om skift af TV-pakker, så ændringer kan
vedtages på et beboermøde og ikke komme dumpende uden varsel. Eks.vis de bestilte pakker
med CNN, som så pludselig flyttes til dyrere pakke.
ComX har fået tilført ny kapital og skulle herefter være uden for 'farezonen'.
Info-kanalen skal genstartes.
6) Materialet fra valuar til beboermødet den 16.01.06.
Jens aftaler nærmere med Vexøe, om materialet foreligger i overheads eller på PC.
Jens skriver invitation til Margit.
7) Underskriftsindsamlingen: er afsluttet på Galgebakken med et godt resultat. lait har V A
indsendt 2.152 underskrifter til Socialministeren.
8) Nævnsundersøgelsen: vil komme på nævnsmøde i januar, da der ikke har været tid til, at
alle nævnsmedlemmer har kunnet svare. Er på dagsordenen for AL (afd.leder)møde i dag.
Afdelingslederne sammenskriver ikke. Det gør VA-husets sekretariat.
9) Samarbejdet med Galgebakkeposten: et forslag til mødedato tages med i
kalendersnakken på næste møde.
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Kortere punkter:

(

10) Kort nyt vedr. Driften og VA
• Afdelingslederens aktionsliste gennemgået. Skal bruges mere aktivt. Afsluttede
sager overføres til "færdigliste", så sagerne nemt kan findes igen senere. Der skelnes som tidligere aftalt - mellem sager, som primært er afdelingsleders og Driftens ansvar
og sager, som primært er Nævnets arbejdsområde. Dette sidste har særskilt
aktionsliste.
Vi mangler årets aktivitetsliste.
• Niras' tekniske undersøgelser: er i fuld gang i de første 15 huse. Meget
anerkendende udtalelser om bebyggelsen, både om arkitekturen (beliggenhedsplan,
boligplan m.m.) og om bevaringsværdigheden. Resultaterne af Fase 1, der omfatter
registrering af skadesomfang og vurdering af skadesårsager - uden løsningsforslag
skal foreligge i begyndelsen af 2006. Derefter aftales rammer og budget for de videre
undersøgelser i Fase 2, der omfatter 50 huse.
• Varmeprojektet med strengregulering i Over er færdigreguleret. Meldinger om
ændringer til det gode.
• Ateliervinduessagen: Kaj rykker for svar fra advokat.
• Afdelingsleders mødedeltagelse: I 2006 vil Kaj deltage I gang månedligt i
nævnsmøder. Efter 3 måneder evalueres ordningen.
• Skimmelsvampesagen: Kaj rykker kommunen for afgørelse.
• Affalds-øerne: Kaj rykker Jesper Rasmussen for afslutning af mangelliste samt
økonomi.
• Den elektroniske sagsregistrering på ejendomskontoret er under opdatering.
• Nøgleordning er ligeledes under bearbejdelse.
• Hjemmesider: ComX' fungerer fint.
Galgebakkens hjemmeside: Lars Kann arbejder som webmaster med mulighed for
beboer-henvendelser til ejendomskontoret via e-mail
• Snerydningsplan for Galgebakken er opdateret v/Ken med farver pr. maskine.
Den er aftalt med medarbejderne. lflg. politivedtægten skal der foretages glatføreførebekæmpelse mellem kl. 7.00 og 22.00.
Galgebakkens ansatte deltager i ordningen frivilligt, dvs. det er ikke noget, de er forpligtet til. Det betragter vi som en stor fordel for Galgebakken, fordi de kender bebyggelsen så godt. Der er lavet mundtlig lokal aftale med visse medarbejdere omkring
weekends, da det ikke er alle, der bor på Galgebakken eller tæt på.
Der skrives information til Galgebakkeposten.
11) Kort nyt vedr. Nævnet
• Strædepenge ekstra-pulje: I forbindelse med en ansøgning fra Mark 6 om fællesskur præciseres det, at strædepengene ikke må bruges til arbejdsløn for arbejde udført
af firmaer. Meningen med strædepengene er, at de skal bidrage til fællesskabet i et
stræde, dels til anskaffelse af fællesting, dels til materialer til fællesting, der fremstilles af strædebeboerne. Der er tidligere vedtaget en typemodel for fællesskure, der
ligner Galgebakkens skure, men der mangler et sæt arbejdstegninger, som beboerne
kan bruge til fremstillingen af det. Det udarbejdes inden foråret. Hermed godkendes
materialeudgifterne til strædets ansøgning.
• Næste nr. af Galgebakke-posten, nr. 306 - deadline 19. januar: Biba skriver Nyt
fra Nævnet som sædvanlig. Evt. andet stof besluttes på næste nævnsmøde.
December 2005, referat v/Biba Schwoon
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