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Referatfra nævnsmøde nr.1, torsdag den 11.januar 2007 

Indledende punkter 
1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Kell er, Vibeke Ledertoug, Ken Møller, Leif Neergaard, 

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. 2, 25. januar 2007: Mødeforbereder: Biba Særlige emner: Nævnets samarbejde 
b) Eftermiddag om aktivgrupper i beboerhuset, 21/1. januar: Birthe og Leiffortæller om nævnet. 
c) Foreningsmøde onsdag den 24/1.07: Niels, Jens og Biba deltager. Sten tilmelder hos BO-VEST 
d) Dato for Regnskabsbeboermøde: Nævnet har tidligere foreslået 25. april, men i følge et senere modtaget 
forslag fra VA skal alle regnskabsbeboermøder afholdes inden den 20. april. Dette kan imidlertid ikke lade 
sig gøre pga. påskeferien og pga. nævnsmedlemmers arbejdsmæssige forpligtigelser i det tidsrum, som V A 
har afsat til beboermøder, så nævnet må fastholde den 25. april. Sten mailer dette til V A. 
e) Nævnsmøde 10, planlagt til 31. maj: Denne dato falder sammen med V As generalforsamling, så: 
nævnsmøde 10 flyttes til onsdag den 30. mai. 
f) Kommunens nytårsarrangement søndag den 21. januar: Et eksemplar af invitationen ligger fremme 
på nævnskontoret. Billetter skal afhentes senest onsdag den 17. januar. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 21, 14. december: Godkendt. 

4) Dagsordenen: Ingen tilføjelser. 

Hovedpunkter 
5) Suppleant til indtræden i nævnet efter at Maja er trådt ud: 

Kort før jul meddelte Maja Andresen, at hun pga. alt for mange andre forpligtigelser måtte trække sig fra 
posten som nævnsmedlem og fra BO-VESTs repræsentantskab. Niels Keller, som fik flest stemmer ved 
suppleantvalget på beboermødet den 20. april sidste år, indtræder som nævnsmedlem i stedet for Maja. 
Simon Jensen ovettager Majas plads i repræsentantskabet. 
Nævnets kontaktliste cirkulerede. Sten laver en revideret kontaktliste til nævnet og til BO-VESTs 
administration. 

6) Klimaudfordring fra Hyldespjældet: Hyldespjætdets beboermøde har udsendt en klimaudfordring til alle 
boligområder i Albertslund. Det drejer sig om en konkurrence om, hvem der i 2007 procentvis kan nedsætte 
CO2 udslippet fra varme- og elforbruget mest. Agendagruppen har snakket om henvendelsen og arbejder 
videre med et initiativ. 

7) Prissættelse afydelseskatalog: Nævnet har modtaget brev fra BO-VESTs administration om, at der ikke er 
planer om at udarbejde et ydelseskatalog, hvor alle detailopgaverne er prissat, men nævnet kan udpege 
enkelte områder, der ønskes prissat. 

Denne melding forekommer utilstrækkelig set i lyset af de ønsker og krav, som er fremsat af nævnet og på 
budgetbeboermøderne, og den svarer heller ikke til de udmeldinger, som Teit Svanholm og Vinie Hansen 
kom med på det første budgetbeboermøde. Der må tages kontakt til BO-VESTs administration for at få dette 
afklaret. 

8) ComX: IT udvalget holdt møde i eftermiddags sammen med Kaj og Leif Hennings. Der er generelt 
utilfredshed med ComX. De har alt for svært ved at leve op til serviceforpligtigelserne og de aftaler, som 
indgås. Der er endvidere foretaget ændringer på nettet, som går ud over funktionaliteten, og der mangler 
dokumentation for udførte ændringer. Fra de fire andre V A-afdelinger, hvor ComX er involveret, melders 
der om lignende problemer. Leif Hennings har aftalt et møde med ComX' direktør, hvor disse klagepunkter 
vil blive fremført. 

9) Kloakrenovering: Det første byggemøde med kommunen er netop afholdt. Renoveringen kommer til at ske i 
tre etaper over tre år, og 1. etape bliver Sønder, Skrænt og Mark, hvor der startes i februar. 

10) Fortsættelse af arbejdet med hægende haver: 
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• Gennemgangen og registreringen i Torv fortsætter. 
• Generelt vedr. særaftaler: Kaj gjorde opmærksom på, at det bliver svæ1t at administrere, hvis der skal 
diskuteres og laves særlige aftaler med beboerne og stræderne, hver gang driften giver et påbud om, at man 
skal fjerne fast haveinventar, buske o.lign. fra fællesområderne. Formålet med påbudene er at få ryddet op, så 
driften efterfølgende kan passe fællesområderne med græsslåning osv. I øvrigt er påbudene ikke nogle, som 
driften selv har fundet på. De er baseret på beslutninger truffet på beboermøder. 
• Vedr. tidsfrister blev det foreslået, at driften prøver at skelne mellem akutte sager, f.eks. hvor det drejer sig 
om misligholdelse og forfald til gene for naboerne og så de tilfælde, hvor problemerne skyldes, at reglerne 
aldrig er blevet håndhævet og hvor beboerne derfor kan føle, at de har vundet på hævd til at indrette sig på 
området. 
• Henvendelse fra beboerne i Over 10: Flere af beboerne i Over l0's ulige numre har fået påbud fra 
ejendomskontoret om at fjerne det levende hegn ud mod cykelstien. Beboerne har protesteret mod dette 
påbud, fordi deres baghaver så vil komme til at ligge helt åbent ud til en befærdet sti, hvilket vil give mange 
gener med hundeluftere med fritgående hunde og fulde folk i weekenderne. Endvidere vil der komme til at 
mangle en afskærmning mod trafikken fra Kærmosevej, som også ligger meget tæt på husene. 

Grønt udvalg har drøftet sagen med beboerne, og har formuleret et kompromisforslag, som i hovedsagen 
går ud på, at der plantes bøgehække for enden af beboernes private baghaver, og at det nuværende hegn 
bliver klippet til af gartneren, men får lov til at blive stående indtil bøgehækkene er vokset op. Nævnet og 
afdelingslederen støtter op om dette kompromisforslag, som formuleres i et brev fra nævnet og driften til 
beboerne. 

Kortere punkter 
11) Kort nyet vedr. driften: 
• Notat om helhedsplan og sagen om de utætte ateliervinduer: V As byggechef Jesper Rasmussen har sendt 
et notat om disse emner. Vedr. ateliervinduerne vurderes udsigten til støtte fra Landsbyggefonden mere 
pessimistisk end tidligere. Vedr. tidspunktet for forelæggelse af helhedsplansansøgningen for nævnet er datoen 
rykket fra udgangen af 2006 til marts 2007, hvilket nævnet må tage til efterretning. 
• Affaldshåndtering mellem jul og nytår: Der var bestilt ekstratømninger af minicontainerne mellem jul og 
nytår, men alligevel blev de hmtigt overfyldt, så tre ejendomsfunktionærer måtte bruge de tre hverdage til at 
rydde op på affaldsøerne. Opstilling af store containere mellem jul og nytår er næppe en god ide, først og 
fremmest fordi det bliver dyrt pga. den fejlsortering, som storcontainere indbyder til. Kaj vil komme med et 
oplæg til et kommende nævnsmøde om løsningsmuligheder og priser. 
NB: Husk opstilling af flaske-minicontainer bag beboerhuset, så overfyldning på p-plads C's affaldsø undgås. 
• Abonnement på forebyggelse af rotteproblemer ?: En beboer er kommet med et forslag om at tegne 
abonnement hos et firma, som kan påtage sig jævnligt at holde øje med og forebygge rotteangreb. Kaj vil 
undersøge, hvad dette koster. 
• Videre opfølgning på naboklage: Et tidligere brev har ikke givet noget resultat. BO-VEST vil skrive et nyt 
brev, hvor det fremgår, at konsekvensen bliver, at oprydningsarbejdet vil blive udført på beboerens regning, hvis 
påbudet og tidsfristen ikke efterleves. 
• udformningen af aktionslisten: Kommer til næste 'drifts'-nævnsmøde. 
• Fældningen af mirabellerne ved gryderne på Grønningen: Er i gang. 
• Fliseopretninger i stræderne: Dette er i gang i Neder 3. Der har været en del problemer med tilpasninger til 
individuelle løsninger. I sær et sted, hvor der skulle fremskaffes supplerende specielle fliser til belægningen i 
forhaven frem til hoveddøren. 
• Træværk i flyttebolig: I en flyttebolig er gelændere mv. ved trapperne blevet slebet af snedkerfirmaet, så alt 
træværk fremstår lyst og næsten nyt. Dette kostede 22.800 kr. + en halv måneds husleje, da arbejdet ikke kan 
nås inden for den normale 14-dages periode til istandsættelse. 

12) Kort nyt vedr. nævnet 
• Nævnsspisehus - fredag den 30. marts?: Ja-datoen er tjekket med Henrik og ligger fast. 
• Elektronisk afstemning: Simon er gået i gang med at udvikle et program. Sten afprøver det, når det er klar til 
en første test. En demoversion skulle være klar midt i marts. 
• Indlæg til Galgebakke Posten nr. 316- deadline 25. januar 2007. 
- Information om kontakt til BO-VEST ved akutte driftsproblemer 
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Referat fra nævnsmøde 2, den 25. januar 2007. 
Indledende punkter 

wøJ_sf/Galgebakken 
TLF. 43 64 15 02 

1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Vibeke Lede1toug, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens 
Ellesøe Olsen, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.).Afbud: Niels Kelter, Ken Møller, Jytte 
Overgaard, Annette Schrøder. Kaj Agnershøj (afdelingsleder - friaften) 

2) Tilmelding til kommende møder 
a) Næste nævnsmøde, nr. 3, 8. februar 2007: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: Div. nævnsemner, 
bl.a. præsenter Simon demo til elektronisk afstemningsprogram. 
INDEN nævnsmøde kl.17-19: Møde med Teit Svandholm (se nf.) 
b) Møde med Teit Svanholm om institutionssalg, planlagt til 29. januar:. Mødet er efterfølgende 
udskudt til torsdag den 8. februar kl.17.00. Biba laver baggrundspapir og mailer dette rundt inden mødet. 
c) El-spare møde i beboerhuset (v. Agendagruppen) tirsdag den 6. februar: 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 1, 11. januar: Var ikke blevet færdig. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: Nævnssekretærens opgaver under pkt. 5 og ydelseskatalog som nyt pkt. 8 

Hovedpunkter 
5) Nævnets samarbejde mht.: 

a) Brug af mails: 
•Nævnetsbeslutninger skal træffes på nævnsmøderne, og mails bruges kun til beslutninger, når dette aftales 
forinden på et nævnsmøde. F.eks. at et brev fra nævnet skal rundsendes pr. mail til nævnsmedlemmerne for 
kommentarer, inden det afsendes. Mails kan endvidere bruges til akutte beslutningen, som ikke kan vente til 
førstkommende nævnsmøde - typisk i sommerferieperioden. I sådanne tilfælde skal alle bedes om at svare 
tilbage inden et bestemt tidspunkt. 
• Brug af mails i nævnsarbejdet i øvrigt: Mødepapirerne - postliste, dagsorden og foreløbigt referat fra sidste 
møde samt bilagspapirer, hvis de foreligger elektronisk - rundsendes pr. mail inden mødet, men lægges også 
på papir i postkasserne på nævnskontoret. Mails kan endvidere anvendes til rundsendelse af faktuel 
information og til hurtig orientering om og evt. meningsudveksling om løbende sager. Men hvis 
informationen/orienteringen/diskussionen er væsentlig for nævnets arbejde, skal den tages op på et 
nævnsmøde. 

b) Driften: 
• Opgavefordelingen mellem beboergrupper og ejendomskontoret, især hvad angår tv-anlæg/servicekanal og 
lignende, som f.eks. GBs IT-netværk/hjemmesiden: Princippet i opgavefordelingen er klar: Beboerne står for 
indholdet og ejendomskontoret har ansvaret for at teknikken fungerer, herunder også kontakten til og aftale 
med de firmaer, som skal servicere det tekniske udstyr. Vedr. de aktuelle problemer med at få serveren til at 
fungere, så Simon m.fl. kan komme videre med servicekanalen, så henstiller nævnet, at afdelingslederen 
finder en løsning. Hvis ComX ikke kan løse opgaven, må han finde et andet servicefirma. 
• Beboerhenvendelser til ejendomskontoret via mails: Nævnet synes, at der så hmtigt som muligt bliver 
mulighed for dette. På ejendomskontorerne i Askerød og Gadekæret har man gennem et stykke tid haft 
mailordninger for beboerhenvendelser og erfaringen er, at dette fungerer godt. I BO-VEST er man i gang 
med at udarbejde en procedure for alle afdelingerne ved beboerhenvendelser via mails. Nævnet vil gerne 
have en dato for, hvornår beboerhenvendelser via. mail kan indføres på Galgebakken" 

c) Udvalg og grupper: Til infokanalen mangler der en opdateret kontaktliste over Galgebakkens udvalg og 
grupper. Biba sender en opdateret liste til Simon og til GB Posten. Vedr. forskellen mellem udvalg og 
grupper: Udvalg er nedsat af nævnet og består af nævnsmedlemmer samt af beboere med særlig interesse for 
pågældende udvalgs arbejde., f.eks. økonomiudvalget og grønt udvalg. Grupper arbejder uafhængigt af 
nævnet, selv om der ofte er nævnsmedlemmer med i gruppen, f.eks. GB Posten og genbrugspladsgruppen. 

d) Nævnssekretærens opgaver: Disse er defineret i "Arbejdsbeskrivelse for Galgebakkens nævnssekretær" 
(sidst optrykt i materialet til budgetbeboermødet den 25. september 2006). I gennem årene er der oparbejdet 
en praksis for, hvordan opgaverne udføres. Der var enighed i nævnet og mellem nævn og nævnssekretær om, 
at denne praksis funger godt, og at der ikke er behov for en ændring eller uddybning af arbejdsbeskrivelsen. 
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6) Forberedelse af møde om salget af institutionsbygningerne/beboerlokalerne : 
På beboermødet den 28. februar 2001 blev det besluttet, at sælge både institutionsbygningerne og de gamle 
beboerlokaler til kommunen. Det var en forudsætning for beslutningen om salg af beboerlokalerne, at disse ville 
give en økonomisk lettelse på mindst 2 mio. kr., som kunne anvendes til erstatningsbyggeri (eller evt., andre 
formål). Imidle1tid erkender BO-VESTs administration nu, at resultatet ikke har levet op til forudsætningen. 

På mødet med Teit Svandholm (BO-VESTs økonomidirektør) skal de forskellige problemstillinger drøftes. 
Inden mødet laver Biba en oversigt over sagens meget lange og indviklede forløb og et dagsordensforslag" 
Efterfølgende tages sagen op på et bestyrelsesmøde. 

7) Serviceordning for bladgruppens nye maskine. 
Den nye maskine indgår i nævnskontorets serviceordning med Mico. Til gengæld udgår den gamle maskine, 
som er tæt på at være udtjent. Sten laver aftale om besøg fra Mico for at få koblet maskinen på netværket/ene og 
orienterer bladgruppens medlemmer. 

8) Y delseskatalog: 
Nævnet og de to budgetbeboermøder i efteråret har efterlyst og krævet et specificeret økonomisk materiale, som 
kan give en tilfredsstillende indsigt i, hvilke udgifter der er forbundet med udførelsen af de forskellige 
driftsopgaver. Et flertal på det sidste af budgetbeboermøderne ( 6. november 2006) accepterede ganske vist det 
husstandsomdelte ydelseskatalog, hvor kun de overordnede driftsopgaver var prissat, men kun som en 
nødløsning i forbindelse med budget 2007 og under hensyntagen til, at administrationen var tidspresset. 

I det seneste brev fra administrationen til nævnet bliver der imidle1tid givet udtryk for, at det overordnede 
prissatte ydelseskatalog skal betragtes som et pilotprojekt, som skal evalueres i administrationen, og at der ikke 
skal forventes et detaljeret prissat ydelseskatalog i materialet til budget 2008, når det fremsendes i julimåned. 
Nævnet kan dog udpege enkelte områder, som ønskes prissat. 

Jens og Biba aftaler et møde med Kaj Agnershøj, Leif Hennings og Jackie Johansen (teknisk chef for BO
VEST) for at drøfte mulighederne for få udarbejdet et for nævnet og budgetbeboermødet tilfredsstillende 
materiale til budget 2008. 

9) ' Føljetonsager:' 
a) ComX: Leif Hennings har indgået en række aftaler med ComX' direktør, Finn Helma. Aftalerne ser 
gode nok ud og de indeholder præcise tidsfrister, men det springende punkt er, om ComX vil være i stand til 
at indfri aftalerne. Simon orienterede om netudvalgets registrering af beboernes fejlmeldinger til ComX. Der 
er mange beboere, som har registreret deres fejlmeldinger til netudvalget og der er også en del, som har 
meldt tilbage, at ComX har fået rettet fejlene. Der er dog også nogle, hvor fejlene tilsyneladende ikke er 
blevet udbedret endnu. Simon oplyste, at det er et generelt problem, at ComX ikke router lokalt på 
Galgebakkens net, hvilket indebærer at nettet ikke fungerer som intranet. 

b) Forsikringer: Fra BO-VEST kommer der snart et orienteringsbrev om reglerne for de fælles forsikringer 
og derefter et brev til hver enkelt afdeling, om de konkrete forsikringsforhold i afdelingen. 

Kortere punkter 
10) Kort nyet vedr. driften: 
• Svar på beboerhenvendelser fra Over 10: Brevet med kompromisforslaget fra nævnet og driften er sendt til 
beboerne. Foreløbigt er der tilbagemelding fra en beboer om, at forslaget virker ok. 
• Kloakrenoveringer: Kommunen staiter tv-inspektionen af kloakrørene i slutningen af matts. 
• Udskiftning af fjernvarmerørene på p-plads A: Arbejdet genoptages, når risikoen for frost er over. 

11) Kort nyt vedr. nævnet 
• Indlæg til Galgebakke Posten nr. 316- deadline 25. januar 2007: 
- Information om telefonkontakt til BO-VEST ved akutte driftsproblemer 
- Billeder, navne og præsentation af GB- medarbejderne 

9. februar 2007. Med venlig hilsen: 

S. te~.!J~sen ... nævnsseh·etær 

c5tt:v1 tiel(;Mv 
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Referat fra nævnsmøde 3, torsdag den 8. februar 2007 

Galgeba,kk~n 
Tlf. 43 64 15 02 

17.00-19.00 Møde ml. Galgebakkens nævn og Teit Svanholm (BO-VESTs økonomidirektør) 
Emne: Det foreløbige resultat af institutions- og beboerhussalg 

Til Stede: Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Teit Svanholm (økonomidirektør for BO-VEST). Fra nævnet: Simon 
Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Vibeke Ledertoug, Ken Møller, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe 
Olsen, Jytte Overgaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Niels Keller, Annette Schrøder. 

1. Forudsætninger for og konsekvenserne af salget: 
Teit Svanholm lagde ud med at karakterisere sagen som både kompliceret og omfattende. Administrationens 
sagsmappe(r) består afto fyldte ringbind, som han har gennemgået og vurderet inden mødet. Teit Svanholm har 
ikke haft lejlighed til at drøfte sagen med V As tidligere direktører, Jan Weichardt og Carsten Fich. 

Vedr.forudsætningerne: Der blev bl.a. drøftet, hvilke forudsætninger som lå til grund for beboermødets 
beslutning den 28. februar 2001 om at sælge institutionslokalerne og de gamle beboerlokaler til kommunen: En 
af forudsætningerne var, at salget ville resultere i mindst 2 mio. kr. til rådighed for bygning af nye beboerlokaler 
(jf. det husstandsomdelte materiale til beboermødet og referatet fra beboermødet.). Beløbet ville fremkomme, 
ikke som et kontant beløb, men som en besparelse/økonomisk lettelse. 

Fra nævnet blev det pointeret, at Jan Weichardt på flere senere tidspunkter klart gav udtryk for nogle (endnu) 
mere optimistiske vurderinger af salgets konsekvenser for Galgebakkens økonomi. Disse optimistiske 
vurderinger lå til grund for senere beboermøder og beboermødebeslutninger vedr. opførelse af et nyt beboerhus. 
F.eks. et notat af 6/12. 2002, hvori Jan Weichardt havde anført en besparelse på 2.734.308 kr. (kopier omdelt til 
nævnsmødet af Teit Svanholm.). Til dette bemærkede Teit Svanholm, at der var visse afsnit i notatet, bl.a. 
vedrørende bortfald af rentesikring, som han havde svært ved at følge. 

Vedr. konsekvenserne: Nævnets holdning er, at forudsætningen for salg af de gamle beboerhuslokaler indtil nu 
ikke er blevet indfriet. Teit Svanholm pointerede, at han ikke på aftenens møde ville give udtryk for sin 
indstilling. Det vil han vente med til V As bestyrelsesmøde den 19. marts. Men Teit Svanholm gjorde 
opmærksom på, at der formentlig kan findes argumenter for, at salget har bibragt Galgebakken en lettelse i de 
årlige låneydelser, som modsvarer forudsætningen for salgsbeslutningen. Som illustration omdelte han en 
økonomisk opstilling (baseret på et lidt ældre administrationsinternt regneark), som udviste besparelse på de 
årlige låneydelser. Flere nævnsmedlemmer svarede, at opstillingen tilsyneladende også inkluderer nogle lettelser 
i låneydelserne, som det ikke er relevant at anføre som en konsekvens af salget. 

< 2. Galgebakkens fremtidsplaner m.h.t. lille beboerhus, udlånskontor og værksted 
Nævnet oplyste, at den uafklarede situation indebærer, at det ikke er muligt at træffe beslutninger om 
fremtidsplanerne. Blandt andet kan det ikke lade sig gøre at undersøge mulighederne for ekstern støtte fra div. 
relevante fonde, når man ikke kan sige noget om, hvilke økonomiske midler Galgebakken kan stille til rådighed 
for egenfinansierings-delen i en evt. projektansøgning. 

3. Konklusioner: 
Teit Svanholm stillede forslog om, at sagen gøres til genstand for en uvildig og ekstern revisorundersøgelse. 
Udgifterne hertil afholdes alene af BO-VESTs administration og vil således ikke belaste Galgebakkens 
økonomi. Nævnet støttede dette forslag, og der nedsættes en udvalg - bestående af Jens og Biba fra nævnet og 
Teit Svandholm for administrationen - som får til opgave at formulere og præcisere, hvilke forhold revisoren 
skal undersøge og hvilke spørgsmål, der ønskes svar på. 

Endvidere: 
- Teit Svanholm er i færd med at udarbejde et notat om sagsforløbet. Han sender en kopi til nævnet. 
- Teit Svanholm vil (med udgangspunkt i det ovennævnte regneark) udarbejde en udbygget og opdateret 
økonomisk opstilling af udviklingen i de årlige låneydelser. Han sender en kopi til nævnet. 
- Teit Svanholm deltager i regnskabsbeboermødet den 25. april, hvor han vil redegøre for sagen. 
- Sagen kommer op på V As bestyrelsesmøde den 19. marts. Heri inkluderes et konkret forslag om en uvildig 
revisorundersøgelse. 
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20.00: Det ordinære nævnsmøde: 

Indledende punkter 
1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Vibeke Ledertoug, Ken Møller, LeifNeergaard, Birthe Y. 

Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Niels 
Keller, Annette Schrøder. 

2) Tilmelding til kommende møder 
a) Næste nævnsmøde, nr. 4, mandag den 26. februar 2007: Mødeforbereder: Biba. 
Særlige emner: Fremtidig personalesituation på ejendomskontoret. Leif Hennings inviteres. 
b) Weekendkonference i BL's 9. kreds 2-4. marts: Biba deltager som bestyrelsesrepræsentant. 
c) Spisehus ved nævnet, fredag den 30. marts: Hovedmenuen bliver lammekølle. 
d) Regnskabsbeboermøde 25. april kl. 19.30: Sten aftaler med Henrik mht. onsdagsspisehus. 
Teit Svanholm, BO-VESTs økonomidirektør deltager og fremlægger resultatet af beboerhussalg (jvf. ovf.) 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 1, 11. januar: Godkendt 
Foreløbigt referat fra nævnsmøde 2, 25. januar: Godkendt 

4) Dagsordenen: Ingen tilføjelser. 

Hovedpunkter 
5) Opsamling på mødet om beboerhussalg med Teit Svanholm: 

Det ser ud til, at sagen er kommet et godt skridt videre, så der er grund til en vis optimisme. 

6) Præsentation af program til elektroniske afstemninger: 
Simon er selv gået i gang med at udvikle et program til elektroniske afstemninger, fordi der ikke eksisterer 
noget brugbart, som bare kan anskaffes. Hans plan er at udvikle og teste programmet i samspil med 
Galgebakkens beboere og Galgebakkens beboerdemokrati. Udviklingsarbejde kommer ikke til at koste 
Galgebakken noget. Når udviklingsprocessen er afsluttet og der foreligger et gennemprøvet og velfungerende 
program, er det Simon, som har rettighederne til programmet. 

Simon præsenterede (via pc og projektor), hvad han indtil nu er kommet frem til. Modtagelsen var positiv, 
så Simon vil arbejde videre med projektet. 

Det blev herefter drøftet, hvilke vedtægtsændringer som skal foretages, for at der kan anvendes 
elektroniske afstemninger på Galgebakken. Det må undersøges nærmere, og forslag må fremsættes på V As 
GF den 31. maj og på Regnskabsbeboermødet forinden den 25. april. 

7) Nedsættelse af ansættelsesudvalg - og personalesituation på ejendomskontoret: 
Berit stopper som driftsassistent på ejendomskontoret ved udgangen af februar, fordi hun har fået nyt job 
som byggekoordinator i renoveringsprojektet i Albertslund Nord. I følge BO-VESTs tidsplan kan der regnes 
med, at en ny driftsassistent kan starte på ejendomskontoret til 1. maj. N revnet drøftede, hvilke 
kvalifikationer, som der skal lægges vægt på i stillingsopslaget og i ansættelsessamtalerne. Blandt stikordene 
er: Talent for kommunikation og dialog. Dygtig til skriftlig information til beboerne. Ikke-ryger. Stor 
erfaring med EDB. Meget serviceorienteret. Jytte 0. og Biba indtræder som nævnets repræsentanter i 
ansættelsesudvalget. 

I forlængelse heraf blev den fremtidige personalesituation på ejendomskontoret drøftet. Nævnet vil bede 
Leif Hennings (driftsområdechef) om at være til stede på næste nævnsmøde for en drøftelse af dette. 

8) Y delseskataloget: 
Biba og Jens havde tidligere på dagen møde i BO-VEST med afdelingsleder Kaj Agnershøj, 
driftsområdechef Leif Hennings og teknisk chef Jackie Johansen. På mødet fremførte Jens og Biba igen 
nævnets ønske om, at der som en del af materialet til budgetforslag 2008 bliver udarbejdet og fremlagt et 
ydelseskatalog, hvor der er anført økonomiske budgettal ud for de enkelte ydelser. På mødet blev der fra BO
VEST fremsat forskellige argumenter imod dette, bl.a.: at de økonomiske oplysninger næppe kunne blive 
helt korrekte, at det vil blive en for detaljeret udpinding af driftsdetaljer, at et ydelseskatalog omdelt til 
beboerne vil medføre en forvredet diskussion på budgetbeboermødet. 

Nævnet fastholder, at et ydelseskatalog med detaljerede budgettal skal fremlægges inden 
budgetbeboermødet. Hvis BO-VEST fastholder modstanden mod at udarbejde og offentliggøre dette, vil det 
efter alt at dømme resultere i en konflikt mellem budgetbeboermødet og BO-VEST. 
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9) Nedsættelse af boligpolitisk udvalg: 
Det blev diskuteret, hvad det egentlig var, som blev foreslået og diskuteret på budgetbeboermøderne i den 
forbindelse. Var det VA, eller nævnet, eller hvem?, som blev opfordret til at tage boligpolitiske initiativer. 
Og skulle det ske ved henvendelser lokalt til kommunalbestyrelsen eller ved bredere landspolitiske 
boliginitiativer. 

Kortere punkter: 
Blev ikke nået. 

27. februar 2007. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

f/turlk~\ 
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BEBOERNÆVNET, 
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2 

Referat fra nævnsmøde 4, mandag den 26. februar 2007 

Galgebakken 
TLF. 43 64 15 02 

1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Ken Møller, LeifNeergaard, Birthe Y. Nielsen, 
Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Leif 
Hennings ( driftsområdechef). Jytte Overgaard, Annette Schrøder. 

2) Tilmelding til kommende møder 
a) Næste nævnsmøde, nr. 5, 8. marts 2007: Mødeforbereder: Biba. 
b) Åbent hus for Berit onsdag den 28. februar kl.17-19: Biba sørger for gave. 
c) Nævnsmøde 6, 22. marts: Nævnets kontaktperson, Vinie Hansen kommer på besøg. 
d) Regnskabsbeboermødet 25. april kl. 19.30: Spisehuset bliver tilrettelagt, så det ikke kolliderer med 
starten af beboermødet.. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 3, 8. februar: Godkendt. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: Nyt punkt 10: Orientering fra møde om alternativt budget. 

Hovedpunkter 
5) Personalesituation på ejendomskontoret: 

Stillingsannoncen for en driftsassistent til ejendomskontoret blev omdelt. Annoncen bringes på Ofir og i 
Søndagsavisen. Ansøgningsfristen er 20. marts. Samtaler finder sted mandag og tirsdag i uge 13 og 
tiltrædelse bliver til 1. maj. 

6) Føljeton-sager 
a) Helhedsplan: tilbagemelding fra NIRAs: Ifølge tidligere aftale skulle NIRAs have færdiggjort 
undersøgelserne og lavet en prioritering af løsningsforslagene m.m., så der kunne fremlægges et notat til 
nævnet inden udgangen af februar. Biba kontakter Jesper Rasmussen for at rykke for dette. (Det blev dog 
ikke nødvendigt, da der forelå et notat fra NIRAs kort efter nævnsmødet.) 

b) Ateliervinduerne: Der mangler en drøftelse med Jesper Rasmussen om, hvordan en langsigtet løsning af 
problemerne med ateliervinduerne skal gribes an i forhold til Landsbyggefonden. 

c) Institutionssalg: Efter mødet med Jens og Biba har Teit Svanholm sat gang i en revisorundersøgelse. 
Selve sagen tages op på bestyrelsesmøde den 19. marts. 

7) Elektroniske afstemninger og vedtægter: 
Biba har søgt at få fat i Leif Petersen (ABs formand), men det er endnu ikke lykkes. De er uklart, hvem i BO
VEST som tager sig af juridiske vurderinger, efter at Poul Reynolds er holdt op. Spørgsmålet om 
elektroniske urafstemninger og vedtægtsændringer tages op på bestyrelsesmødet den 19. marts. 

8) Tilbagemelding om ydelseskatalog: 
Jackie Johansen (driftschef for BO-VEST) har meldt tilbage på nævnets ønske om et ydelseskatalog, hvor 
der er sat budgettal på alle ydelser, som Jens og Biba fremførte på et møde den 8. februar. Jackie Johansen 
meddeler, at BO-VEST har besluttet, at ydelseskataloget ikke vil blive prissat yderligere, dvs. ud over de 12 
hovedgrupper, som i kataloget til budgetbeboermødet den 6. november 2006. Han tilbyder dog, at nævnet 
kan få detaljerede oplysninger om enkeltposter og om kalkulationerne, der ligger til grund for de allerede 
oplyste tal. Overfor beboerne foreslås det, at driftsopgaverne beskrives nærmere. 

Nævnets holdning svaret er, at det ikke er tilfredsstillende. Svaret indeholder ingen begrundelser for, 
hvorfor BO-VEST ikke vil indfri ønsket, og reelt er det et nej til indsigt til et seriøst arbejdende 
beboerdemokrati. Oprindeligt var V As formål med udarbejdelse af driftsplaner og ydelseskataloger, at de 
skulle kunne bruges i forbindelse med budgetlægningsarbejdet. Svaret fra BO-VEST indebærer i realiteten, 
at dette formål er forsvundet. Nævnet beder Biba om at tage svaret fra BO-VEST op på V As 
bestyrelsesmøde den 19. marts. 

9) Forslag om hæfte med spareforslag og gode råd: 
Agendagruppen foreslår, at drift, nævn og agendagruppe udarbejder et hæfte til beboerne med gode råd om, 
hvordan man sparer på ressourcerne og pengene. Rådene skal tage udgangspunkt i og være tilpasset de 
særlige Galgebakke-forhold. Nævnet støttede forslaget. Agendagruppen arbejder videre med ideen. 
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10) Alternativt budgetmøde 
En gruppe beboere, ca. 8-10 stykker, har inviteret til et møde om Galgebakkens fremtidige huslejeudvikling. 
Simon, som deltog i mødet, orienterede: Gruppens holdning er, at huslejeniveauet på Galgebakken er så højt, 
at fremtidige huslejestigninger ud over inflationen ikke er acceptable. De har formuleret et forslag til det 
kommende regnskabsbeboermøde om, at nævn og økonomiudvalg pålægges at udarbejde et budgetforslag, 
som holder sig inden for denne ramme, også selv om det indebærer besparelser og udskydelser i 
langtidsplanen for vedligeholdelse. Forslaget bringes i det kommende nr. af GB Posten. 

Nævnet synes, at det er meget positivt, at nogle flere beboere involverer sig aktivt i Galgebakkens 
økonomi og budget. Men problemet er stadig - ligesom på budgetbeboermøderne i efteråret - at finde og 
formulere nogle konkrete spareforslag. 

Kortere punkter 
11) Kort nyt vedr. driften: 
• Kloakrenoveringen: Kloakker og regnvandsbrønde er blevet spulet og renset og tv-inspektionen er i gang. 
• Fjernvarmeprojekt (på p-plads A): arbejdet er gået i gang igen og rørene bliver lagt ned, men de bliver først 
tilsluttet i april. 
• Snerydning: Medarbejderne har taget mange ekstratimer og knoklet for at holde stierne fri for sne, men det 
har været vanskeligt pga. den kraftige snefygning. 
• Klage over vejledende syn: Sagen er blevet behandlet. 
• ComX: Der er endnu ingen tilbagemelding om, hvordan det går med udbedring af manglerne. Simon oplyste, 
at intranettet stadig ikke fungerer og endvidere bliver virusbeskyttelsen ikke opdateret. 

12) Kort nyt vedr. nævnet 
• Køkkenbesigtigelser: Nævnet vil gerne lave en rundtur, hvor man besøger nogle af de boliger, hvor beboerne 
har fået renoveret og/eller helt udskiftet køkkenet. 
• Haveoprydning i Over 10: Nævnet har sendt en påmindelse til beboerne. Nogle steder er der ryddet op. 
• Møde med kommunen om husnumre på Galgebakken: Sagen er nu gået i orden, så man kan få de rigtige 
folkeregisteradresser ved privat fremlejning (se GB Posten 316, side 27). 
• Haveoprydning: Der blev rykket for et fornyet påbud om haveoprydning til en beboer i Neder. 
• Indlæg til Galgebakke Posten nr. 317 -deadline torsdag den 1. marts. 

9. marts 2007. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

Referat fra nævnsmøde 4, 26. februar 2007 Side 2 af2 



BEBOERNÆVNET, 
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2 

Referat fra nævnsmøde 5, torsdag den 8. marts 2007 

Indledende punkter 

Galgebakken 
TLF. 43 64 15 02 

1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Vibeke Ledertoug, Birthe Y. Nielsen, Jens 
Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Biba Schwoon" Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Ken Møller, Leif 
Neergaard, Annette Schrøder, Kaj Agnershøj (afdelingsleder - friaften). 

2) Tilmelding til kommende møder 
a) Næste nævnsmøde, nr. 6, 22. marts 2007: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: Besøg af Vinie 
Hansen med drøftelse af: - Y delseskatalog - Institutionssalg. - Elektroniske afstemninger og 
vedtægtsændringer. 
b) Spisehus v. nævnet fredag den 30. marts.: 
Der startes op i køkkenet kl. 15. Niels, Birthe, Vibeke, Jytte 0., Jens, Biba, Leif, Jytte J. og Simon kommer. 
c) Nævnsmøde 7, 12. april: Særligt emne: Resultatet af driftsassistent ansættelsessamtalerne. 
d) Regnskabsbeboermødet 25. april kl. 19.30: Se pkt. 5 nf. 
e) V As GF er pga. lokaleproblemer flyttet tilbage til onsdag den 30. mai. 
f) Nævnsmøde 10 flyttes derfor tilbage til torsdag den 31. mai. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 4, 26. februar: Godkendt. 

4) Dagsordenen: Sparekatalog til budget 2008 tilføjet under pkt. 7 

Hovedpunkter 
5) Første forberedelse af regnskabsbeboermøde 25. april. 

a) Materialet: Det skal være den fulde version afregnskabet (inkl. noter), som medtages i det 
husstandsomdelte materiale, fordi det beboervenlige regnskab, som blev benyttet i 2006, ikke giver 
tilstrækkelig information. Som vanligt samler nævnssekretæren alt materiale til beboermødet ( dvs. regnskab 
mv. fra BO-VEST, nævnets beretning, indkomne forslag og evt. andre indlæg) til et hæfte og træffer aftale 
med trykkeren. 

b) Opstilling til nævnsvalg: En enkelt oplyste, at hun overvejede ikke at genopstille. 

c) Tidsplan: Regnskabet er blevet forsinket i BO-VEST. Det er først nu ved at være klart til at sende videre 
til revisor. Forslaget for tidsplan op til beboermødet blev godkendt. Bl.a.: Onsdag den 11. april: Forslag til 
beboermødet skal være nævnet i hænde. Fredag den 13. april: Materialet klargøres og afleveres til trykker. 
Onsdag den 18. april: Materialet modtages på ejendomskontoret og husstandsomdeles. 

d) Indkaldelse og dagsorden: Beboermødet indkaldes til onsdag den 25 april. Forslag til foreløbig 
dagsorden godkendt med en ændring vedr. regnskabet fra beboerhusets FU. Jens finder en kandidat til 
dirigenthvervet. 

e) Regnskabets resultat: Jens oplyste, at det forlyder, at regnskabet vil udvise et overskud på ca. 700.000 kr. 
En del af overskuddet skyldes refusion fra kommunen pga. langtidssygdom og mindre udgifter pga. 
midlertidigt ubesatte stillinger. Det er vigtigt at få gennemgået aktivitetsplanen for 2006 grundigt, for at se 
om aktiviteterne er blevet gennemført som planlagt. 

6) Føljeton-sager 
a) Helhedsplan: I oplægget fra NIRAS er en udskiftning af ateliervinduerne nu medtaget som en del af 
helhedsplanen. Der mangler stadig termofotografering og destruktive undersøgelser af de lette facader. Det 
er den billige løsning for renovering af betonfacaderne, som NIRAs har medtaget. Dette valg skal diskuteres 
nærmere på det kommende møde med Jesper Rasmussen. Jesper Rasmussen kommer snarligt med et forslag 
til mødedato. 

b) Elektroniske afstemninger: Spørgsmålet om vedtægtsændringer er givet videre til BO-VEST. 
Umiddelbart mente Teit Svanholm ikke, at vedtægtsændringer var nødvendige. Sagen tages op på V A
bestyrelsesmøde den 19. marts. Evt. kan BL anmodes om at vurdere spørgsmålet om vedtægtsændringer. 
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c) ComX: ComX har oplyst, at de ikke har foretaget nogle ændringer i perioden mellem 10. december og 19. 
januar. Konklusionen må derfor være at de fejlmeldinger, som er modtaget eftetfølgende er udtryk for det 
generelle fejlniveau. Der er modtaget en dokumentationsliste fra ComX, som viser hvordan kabler og teknik 
er forbudet i krybekældrene og op til stikkene i de enkelte boliger. Umiddelbart ser listen ud til at være i 
orden, men det er vigtigt at den holdes opdateret. ComX vil ikke udlevere passwordet, som giver adgang til 
overvåge udstyret og trafikken og mulighed for at kontrollere om vi får, hvad vi betaler for. Der afholdes et 
nyt møde mellem IT-udvalget, Leif Hennings og ComX. 

7) Nyt vedr. nævnet 
• Sparekatalog til budget 2008: Der bør allerede nu gås i gang med at lave et katalog over sparemuligheder 
til budgetbeboermødet i september 2007. Kataloget skal være en bred 'uredigeret' vifte af sparemuligheder, 
men nævnet skal tage stilling til, hvilke muligheder det kan anbefale/ikke anbefale. 
• Referat fra møde i brugergruppen: Udskudt pga. afbud fra Leif. 
• Køkkenbesigtigelser: Biba sender listen med adresser til Simon, som kontakter de pågældende og finder 
frem til en eftermiddag inden et nævnsmøde, hvor besigtigelsesturen kan afholdes" 
• Nedsættelse af boligpolitisk udvalg: På budgetbeboermødet den 6. november kom flere beboere med 
forslag til, at der bør arbejdes boligpolitisk med huslejeproblemerne. Men der blev ikke fremsat noget 
konkret beslutningsforslag. Nævnet laver et forslag til det kommende regnskabsbeboermøde om, at der 
nedsættes et boligpolitisk udvalg. 
• Forslag om kursus i beboerdemokrati: Biba arbejder videre med ideen. 
• Indlæg til GB Posten nr. 318, deadline 29. marts. 

8) Kort nyt vedr. driften: 
• Betonskader: Jytte 0. fortalte, at hjemme hos hende havde en betonskade på facaden også givet 
problemer indvendigt. Et sted var tapetet faldt af pga. fugt, som hun mente kom udefra, hvor der var faldet et 
stykke beton af facadeelementet. Renovering af betonen bør prioriteres meget højt, og måske skal der også 
sættes penge af til midlertidige reparationer de værste steder. 

23. marts 2007. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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BEBOERNÆVNET, 
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2 

Referat fra nævnsmøde 6, torsdag den 22. marts 2007 

19.00 Særligt punkt: 

Galgebakken 
TLF. 43 64 15 02 

Møde med V As formand, Vinie Hansen og BO-VESTs økonomidirektør, Teit Svanholm 
Endvidere deltog nævnsmedlemmerne (jf. pkt.1 næste side), Kaj Agnershøj (afdelingsleder) og Sten Hansen 
(nævnssekretær og ref.). Mødet var et led i Vinie Hansens rundtur til nævnene og endvidere var emnerne A, B 
og C blevet behandlet på V As bestyrelsesmøde den 19. marts. Teit Svanholm deltog fordi flere af mødets emner 
vedrørte Galgebakkens økonomi. Svanholm. 

Mødets emner: 

A) Y delseskatalog: 
BO-VESTs administration og V As bestyrelse har endnu en gang overvejet ønsket fra Galgebakkens nævn og 
beboermøde om at få udarbejdet et ydelseskatalog for driften, hvor der også er sat økonomi på detailydelserne. 
BO-VEST har nu besluttet, at man vil udarbejde ydelseskataloget, som ønsket af beboerne. Endvidere vil Teit 
Svanholm foreslå administrationen, at den afsætter den nødvendige tid til at bistå afdelingslederen med 
økonomiarbejdet og med at fremlægge ydelseskataloget for budgetbeboermødet. 

Fra nævnet var der tilfredshed med, at BO-VEST nu er indstillet på at udarbejde og fremlægge 
ydelseskataloget som ønsket af beboerne, om end det har været overordentlig besværligt og tidskrævende at få 
BO-VEST til at opfylde Galgebakkens ønsker. 

B) Institutionssalg: 
Det er tidligere besluttet, at de økonomiske konsekvenser af salget af institutionsbygningerne og de gamle 
beboerlokaler skulle gøres til genstand for en ekstern revisorundersøgelse ( jf. ref. fra nævnsmøde 3, 8/2.07). 
Teit Svanholm oplyste, at undersøgelsen kan forventes færdig i løbet af en uges tid. Dog har revisionsfirmaet 
ikke ønsket at foretage en undersøgelse af V As rådgivning i forbindelse med salget. En sådan undersøgelse må 
overlades til et advokatfirma. Teit Svanholm omdelte sit notat om salget af bygningerne samt en opstilling af 
udviklingen i nettoudgifterne og besparelsen som følge af bygningssalget. Han mente på grundlag af dette, at 
Galgebakken har fået de økonomiske lettelser, som blev stillet i udsigt. 

Fra nævnet blev det pointeret, at det er vigtigt at huske, at beslutningerne om at indlede projekteringen af et 
nyt beboerhus og andre udgiftskrævende dispositioner blev truffet på et tidspunkt, hvor der ifølge V As 
daværende direktør ville blive et større beløb til rådighed, end der siden i forløbet viste sig at være. 

C) Elektroniske afstemninger og evt. vedtægtsændringer: 
Vinie Hansen orienterede om bestyrelsens behandling af sagen: Umiddelbart ser det ikke ud til, at det er 
nødvendigt at ændre vedtægterne, for at Galgebakken kan afholde elektroniske afstemninger. Dog bør der nok 
søges dispensation i ministeriet. BO-VEST har ikke ressourcer til at gå ind i en juridisk vurdering af sagen, men 
det blev besluttet, at Biba skriver til BL og forhører sig om, hvorvidt de kan påtage sig at vurdere de juridiske 
aspekter og evt. også er interesseret i at engagere sig mere generelt i elektroniske afstemninger. 

Simon gjorde opmærksom på, at det er nødvendig forudsætning for at kunne afholde elektroniske 
afstemninger, at BO-VEST kan levere beboerlister på elektronisk form, så listerne kan anvendes i det 
elektroniske afstemningsprogram. Dette mente Teit Svanholm ikke ville blive noget problem, eftersom det 
svarer til de beboerlister på papir, som i forvejen anvendes til beboermøder. 

D) Problemer omkring GBs huslejeniveau og huslejestigninger 
Vedr. regnskab 2006: Dette er først blevet færdigt på mødedagen (blev omdelt). Økonomiudvalget har dog 
tidligere fået regnskabet i en foreløbig og elektronisk version. Teit Svanholm oplyste, at regnskab 2006 udviser 
et overskud på 740.000 kr. i forhold til budget 2006. Sammenholdt med at udgifterne er på næsten 50 mio. kr. er 
resultatet relativt tæt på budgettet ( afvigelse på ca. 1,5% ). I følge lovgivningen skal et overskud bruges til 1: 
Afvikling af underskud fra tidligere år og 2: Nedbringelse af udgifterne til egenfinansierede arbejder. 

Vedr. udsigten til støtte fra Landsbygge/anden: Vinie Hansen oplyste, at der ikke kan siges noget om, hvornår 
Landsbyggefonden vil beslutte om Galgebakken kan få støtte til gennemførelsen helhedsplanen. Der er ingen 
faste deadlines og Landsbyggefonden bestemmer selv, hvilke boligområder som kan få støtte. 

Referatfra nævnsmøde 6, 22. marts 2007 Side 1 af 3 



Det ordinære nævnsmøde 

Indledende punkter 
1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Vibeke Ledertoug, Ken Møller, LeifNeergaard, 

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. 7, 12. april. marts 2007: Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: - Resultatet af 
ansættelsessamtalerne.- Orientering om og stillingtagen til indkomne forslag. - Sidste behandling af 
regnskab, beretning, forslag til beboermødet mv. 
b) ComX-møde torsdag den 29. marts: Deltagere: ComX, GBs IT-udvalg, Kaj og Leif Hernings. 
c) Spisehus v. nævnet fredag den 30. marts: Biba deltager også i forberedelsen. 
d) Regnskabsbeboermødet 25. april kl. 19.30 
e) V As GF onsdag den 30. maj 
f) Nævnsmøde 8, 2. maj: Nævnets arbejdsform, forretningsorden og konstituering. Endvidere deltager Leif 
Hennings vedr. handleplan for ejendomskontoret. 
g) Markvandring: Afholdes tirsdag den 15. maj om eftermiddagen op til nævnsmøde 9. 
h) Køkken-rundtur: Afholdes torsdag den 31. maj om eftermiddagen op til nævnsmøde 10. 
i) Dato for strædedag med fælles oprydning: Sten tjekker dagen for kommunens miljødag og majfesten. 
Der informeres i GB Posten og Simon får lavet et banner til reklame for oprydningsdagen. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 5, 8. marts: Godkendt. 

Hovedpunkter 
4) Forberedelse af regnskabsbeboermøde 25. april 

a) Regnskab 2006 
• Svar på spørgsmål fra nævn og økonomiudvalg: Behandles på økonomiudvalgsmøde den 29. marts. 
• Gennemgang af regnskabet: Se pkt. D ovf. Regnskabet gennemgås nærmere på økonomiudvalgsmødet. 
• Tidsplan: Regnskab og øvrigt materiale til beboermødet skal afleveres til trykker kl. 10.00 dagen efter 
nævnsmøde 7 den 12. april. 

b) Forslag til beboermødet: 
• Elektroniske afstemninger: Sættes på dagsordenen som et orienteringspunkt. Efter at der har været 
afholdt et par forsøgsafstemninger, indkaldes der til et beboermøde om emnet. 
• Nedsættelse af boligpolitisk udvalg: Sættes på dagsordenen som orienteringspunkt. Der lavet et lille 
indlæg til beboermødematerialet. 
• Forslaget om begrænsede huslejestigninger i 2008: Forslaget og begrundelsen for det er bragt i GB 
Posten nr. 317. Det medtages også i materialet til beboermødet. 

c) Nævnets beretning 
Biba er i gang med at skrive på beretningen. Hun mailer rundt for kommentarer, når et udkast er færdigt. 

d) Opstilling til nævnsvalg 
LeifNeergaard og Vibeke Ledertoug genopstiller ikke. For begge drejer det sig om manglende tid. Biba 
laver en opstillingsliste til beboermødematerialet. 

e) Andet vedr. beboermødet 
• Leif opfordrede agendagruppen til at prøve at finde et medlem, som vil stille op til brugergruppen, fordi 
det er bedst at være med begge steder, og Leif har ikke tiden til også at være med i agendagruppen. 
• Anita Sørensen stiller op til dirigenthvervet. 
• Der skal bruges PC og projektor til mødet. Sten sørger for det. 
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5) Føljeton-sager 
a) Helhedsplan: Ikke noget nyt. Jesper Rasmussen kommer med forslag til mødedag. 

b) ComX: Ifølge Simons ComX-klage-liste drejer den største del af beboerklagerne sig om telefon. Bl.a. er 
der beboere, som har bestilt telefonforbindelse fra december måned og som endnu ikke har fået den oprettet. 
Vedr. IT, så virker den medfølgende firewall ikke. Problemet er, at man ikke kan redigere i dens opsætning. 
ComX siger, at der ikke er noget at gøre ved det. Niels Keller bemærkede, at han synes at regninger fra 
ComX ændrer sig opad. 

Korte punkter: 
6) Kort nyt vedr. driften: 

• Driftsassistentstillingen: Der er kommet 14 ansøgninger. 5 er inviteret til samtale, som finder sted tirsdag 
den 27. marts. 
• Affaldsøerne: Der er kommet rigtigt godt styr på renholdelsen og oprydningen på affaldsøerne. 
Forhåbentlig medfører det, at alle beboerne lader være med at smide affald ved siden af minicontainerne. 
• Gartnerholdet har gennem vinteren ydet en meget stor indsats på udeområderne bl.a. med fældning af 
træer, beskæring og græssåning. 
• Den meget langvarige sag med manglende varme i en bolig i Torv er nu løst, i det fejlen omsider er blevet 
fundet og rettet. Problemet var, at firmaet, som havde foretaget strengreguleringen, var kommet til at bytte 
om på ti indreguleringspunkter, så den store radiator i stuen fik tilført alt for lidt varme. 
• Varmtvandsproblemer: Flere steder har beboerne problemer med at få nok tryk på det varme vand i 
hanerne. Årsagen er kraftig tilkalkning af rørene. Da der ikke er penge til en total udskiftning af rørene, må 
problemerne løses med 'lappeløsninger'. Der bliver foretaget en grundigere undersøgelse af rørenes tilstand, 
fordi NIRAS' første tilstandsvurdering forekommer for optimistisk. 
• BO-VESTs klagesagsbehandler har sendt en sag vedrørende en meget upasset have videre til kommunen, 
da beboeren ikke har reageret på den første henvendelse fra BO-VEST. 
• Skinne til ateliervinduerne: Kaj har endnu ikke fået tilbagemelding fra arkitekten vedr. de metalskinner, 
som skal opsættes på de ateliervinduer, hvor der er størst problemer med utætheder. Han rykker igen. 

7) Kort nyt vedr. nævnet 
• Orientering fra Leif om brugergruppen: Brugergruppen skal senere på året til Malmø og bl.a. se på 
regnvandsafløb og muligheder for at mindske energiforbruget. Malmø er en af de byer, som er med i miljø
dogme-samarbejdet. Brugergruppen er blevet evalueret og bl.a. er der en temmelig høj gennemsnitsalder og 
repræsentanterne bliver siddende meget længe i gruppen. Takstsystemet for vand, varme og renovation er 
meget svær at gennemskue. Derfor skal en gruppe se nærmere på andre muligheder og modeller. En 
arbejdsgruppen skal se på mulighederne for at forbedre kommunens affaldssystem, da dette ikke er særligt 
effektivt. 
• Indlæg til GB Posten nr. 318, deadline 29. marts. 

13. april 2007. Med venlig hilsen: 
Hansen, nævnssekretær 
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BEBOERNÆVNET, 
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2 

Referat fra nævnsmøde 7, torsdag den 12. april 2007 

Indledende punkter 

1 K7,-:J<JJ Galgebakken 
· I\ u u /.,JftLF. 43 64 15 02 

1) Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, LeifNeergaard, Bitthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba 
Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Simon Lak Jensen, Vibeke 
Ledertoug, Annette Schrøder, Ken Møller, Jytte Overgaard, 

2) Tilmelding til kommende møder 
a) Næste nævnsmøde, nr. 8, ONSDAG den 2. maj 2007: Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: 
- Nævnets arbejdsform, forretningsorden og konstituering. - handlingsplan for ejendomskontoret.(m. besøg 

af Leif Hennings) 
b) VA foreningsmøde 24. april: Jens, Niels, Biba og Leif deltager. Sten tilmelder. 
c) Regnskabsbeboermødet 25. april kl. 19.30: 
Kandidater med fremmødeproblemer skal huske afbud til dirigenten (evt. via Sten) 
d) Strædeoprydningsdag søndag den 29. april 
e) V As GF onsdag den 30. maj: Indkaldelse evt. ud med materialet til regnskabsbeboermødet 
f) Møde i BLs 9. kreds om det lokale beboerdemokrati: Mødet afholdes samtidigt med nævnsmødet, så 
ingen deltager. Men Sten finder og rundsender noget baggrundsmateriale fra KL 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 6, 22. marts: Behandlet og godkendt. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: Hærværk på torvet ved købmanden. 

Hovedpunkter 
5) Sidste forberedelse af regnskabsbeboermøde 25. april 

a) Godkendelse af regnskab 2006: 
Jens orienterede: Regnskabet er blevet gennemgået i økonomiudvalget og der er ikke fundet fejl og mangler. 
Nævnet godkendte regnskabet. Jens og Kaj fremlægger. 

b) Nævnets beretning inkl. opstillingsliste: 
• Beretning: Der var tilfredshed med Bibas oplæg til beretning, som var klart formuleret og dækkende for, 
hvad nævnet havde foretaget sig i valgperioden. Efter et par omformuleringer blev beretningen vedtaget. 
Biba fremlægger. 
• Opstilling: Det foreslås, at det kommende nævn får 9 medlemmer og 3 suppleanter. 9 personer fra det 

nuværende nævn genopstiller. 

c) Andre forslag og oplæg til beboermødet: 
• Orientering om elektroniske afstemninger: Simon kommer med et oplæg på beboermødet. 
• Nedsættelse af et boligpolitisk udvalg: Emnet gøres til et beslutningspunkt. Det foreslås, at der ud over 
nævnsmedlemmer bliver mindst 3 beboere repræsenteret i udvalget. LeifNeergaard, som træder ud af 
nævnet, vil gerne gå ind i udvalget. Biba fremlægger forslaget. 
• Indkommet forslag fra beboergruppe om huslejen i budget 2008 Qf. GBP nr. 317): Alle på mødet var enige 
om, at det er meget positivt, at flere beboere forholder sig til Galgebakkens økonomiske situationen. Men 
samtidig blev det også ønske, at nogle flere går ind i arbejdet med at finde og fremsætte konkrete forslag til 
besparelser. Vedr. selve forslaget fandt flere nævnsmedlemmer det problematisk, at det indeholder en 
bindende ramme (inflationstakten), fordi der kan komme større udgiftsstigninger på områder, hvor der ikke 
mulighed for at spare. I forslaget er udskydelser på langtidsplanen nævnt som en mulighed, men besparelser 
på henlæggelserne er næppe en farbar vej, fordi kommunen er meget opmærksom på om GB henlægger 
tilstrækkeligt og fordi tidligere tiders besparelser er medvirkende til de problemer, som GB står over for i 
dag. 

d) Gennemgang af beboermødets dagsorden i øvrigt: 
1) Dirigent: Anita og Birthe stiller op som hhv. dirigent og meddirigent. 2) Referent: Sten stiller op. 
3) Stemmeudvalg: Husk klar opdeling aflokalet inden optælling, så forvirring og omtælling undgås. 
6) FU: Jens kontakter Dorte og Preben. 
Nyt punkt 8): Orientering om institutionssalg. Teit Svanholm orienterer. 
Sten sørger for, at der bliver opstillet bærbar m. projektor og gammeldags OH-projektor. 
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6) Beboerhenvendelser til nævnet 
a) Ansøgning fra Torv 7 om penge til strædeskur: Nævnet godkendte ansøgningen. Dog skal følgende 
forudsætninger opfyldes: Den præcise placering skal findes sammen med grønt udvalg, den eksisterende 
skurtegning skal tilpasses hertil og beløbsrammen er på max. 10.000 kr. Biba svarer strædet. 
Herved er årets budgetkvote for skure opbrugt, idet Sten 6 tidligere har fået tilsagn fra nævnet om et 
tilsvarende strædeskur. 

b) Gener fra unge på pladsen ved transformatorstationen ('rullebakken'): Nogle beboerne har skrevet til 
nævnet, fordi de føler sig voldsomt generet af de unge, som samles her med larmende boldspil, råb, skrig, og 
støjende knallerter til følge. Problemerne bliver endnu større om aftenen, når der bliver drukket. Beboerne 
anmoder nævnet om hjælp til at mindske problemerne med knallerter både på pladsen og på Galgebakken 
som helhed. Endvidere foreslår de, at bænken ved transformatorstationen fjernes, så stedet bliver mindre 
attraktiv som forsamlingsplads. 

Nævnet har stor forståelse for problemerne med larmende og farlige knallerter og unge, som samles og 
fester, uden at tage hensyn til beboerne i nærheden. Men problemerne kan og skal ikke løses ved, at bænke, 
bænke osv. fjernes fra Galgebakken. Samlingspladserne bruges også af andre unge, børn og beboere i øvrigt, 
som godt kan finde ud af at tage hensyn" 

I stedet bør beboere, som føler sig generet af støjende forsamlinger og knallertkørsel ringe til politiet, hver 
gang det sker. Hvis det er om dagen, bør det gøres til nærpolitiet. Selv hvis det ikke hjælper i det konkrete 
tilfælde, bliver klagerne registreret og samlet og kan bruges som dokumentation for problemernes omfang. 
Nævnet vil i øvrigt igen tage kontakt til SSP og nærpolitiet angående knallertproblemerne mv. på 
Galgebakken. 
Biba svarer beboerne. 

7) Føljeton-sager 
a) ComX: Orientering fra mødet med ComX den 29. marts: På mødet blev en række uløste problemer 
gennemgået og der blev truffet klare aftaler om, hvornår ComX ville have løst problemerne. Det er endnu for 
tidligt at sige, om ComX har levet op til aftalerne. 

b) Skinne til utætte ateliervinduer: Kaj oplyste, at sagen er kommet et stykke videre, idet han har fået 
kontakt til de relevante rådgivere, arkitekter og entreprenører. Der skal vælges den model, som bliver 
fremstillet i indfarvet aluminium. 

8) Kort nyt vedr. driften: 
•LarsØstervang er blevet ansat som ny driftsassistent med tiltrædelse I.maj. Han kommer fra en tilsvarende 
stilling i Askerød. • Der har tre gange været hærværk på vaskeriets kortlæser. Måske har det noget at gøre 
med nattelukningen. Der har også været hærværk på den elektroniske bom. • Der skal nyt nøglesystem på 
genbrugsgården, da for mange nøgler er i omløb. Kaj snakker med Annette om det. • Der er sat en ekstra 
tømrer på arbejdet med at renovere døre og vinduer ((hvorhenne ?/ref.)) inden de skal males. • Der bliver 
foretaget strengregulering af varmeanlægget i Sønder, bl.a. fordi der er meget støj og sus fra radiatorerne. 
• Fjernvarereparationen på p-plads A er snart færdig. Herefter skal der drøftes reetablering med kommunen. 
• Plakatsøjler og bænke på pladserne bliver renoveret. • Der bliver indhentet tilbud på maling af betonbyg
ningerne for enden af p-pladserne) • Minicontainerne på affaldsøerne bliver vasket den 20. april. Jytte J. 
spurgte til, om der problemer med ikke omdelte reklamer, der bliver smidt i Galgebakkens containere. Hun 
blev henvist til Steward. • Bevægelsesfølere til lyset på affaldsøerne er droppet, fordi de ikke virkede 
ordentligt og lysstofrør slides i øvrigt meget ved hyppigt tænd/sluk. Lyset holdes i stedet permanent tændt 
indtil midnat. Det tages op i Lys-udvalget, hvor vidt dette koster ekstra i elforbrug mv. • Nordtag laver tilbud 
om renovering af D-husenes tages (primært tagrenderne). • Kaj har sammen med Kim gennemgået alle 
asfaltbelægninger, brønddæksler, brosten, trapper, m.m. for at tjekke tilstanden. I alt er der 65 punkter, som 
kræver reparation. Nogle akut, andre efterhånden som der bliver penge til det. Problemerne med for kraftige 
bump på p-plads C medtages på listen. • Markvandring afholdes tirsdag den 15. maj. 

9) Kort nyt vedr. nævnet 
• Cafeen på torvet bliver indviet på søndag 15. april 
• GB Posten nr. 319, deadline 26. april. 

3. maj 2007. Med venlig hilsen: 
Ha,nsen nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde 8, onsdag den 2. maj 2007 

L Ejendomskontoret og driftspunkter 

1) Hurtig præsentationsrunde: Især velkommen til de tre nye i nævnet: Mike Hjort Andersen, Steen 
Søndergaard og Steen Rye (Steen R. måtte melde afbud til mødet) 

2) Til stede: Mike Andersen, Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Jens Ellesøe Olsen, Steen 
Søndergaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Kaj Agnershøj (afdelingsleder) og Leif Hennings 
(driftsområdechef) under punkterne 1 til 6. Afbud: Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Steen 
Rye, Annette Schrøder, 

3) Tilføjelser til dagsordenen: Kommende møde i økonomiudvalget. 

4) Handlingsplan for ejendomskontoret: Kaj Agnershøj orienterede: Lars Østervang har netop tiltrådt 
stillingen som driftsassistent på ejendomskontoret. Lars har 5 års erfaring fra en tilsvarende stilling i Askerød 
og har gode kompetencer på bl.a. på områderne skriftlig kommunikation og administration. Forventningerne 
er, at Kaj hermed kan blive frigjort for nogle driftssager og fokusere mere på de egentlige 
afdelingslederopgaver og at Ken får bedre muligheder for afløsning, så han kan tage de resterende kurser. 
Der var almindelig tilfredshed med den skitserede plan, men der blev efterlyst en mere præcis og skriftlig 
plan. Kaj laver en sådan. 

5) ComX situationen og ydelseskatalog: 
Leif Hennings orienterede om ComX situationen i de andre VA-afdelinger: 4 Syd og 4 Nord har på 
beboermøder besluttet at opsige kontrakten med ComX til genforhandling. Sideløbende hermed vil der blive 
taget kontakt til andre firmaer. Der afholdes et fælles møde med repræsentanter for de to nævn samt afd. 8 
den 16. maj. Nævnet spurgte, om Gb kunne deltage i dette møde. Det mente Leif Hennings sagtens kunne 
lade sig gøre, men han ville lige høre, om det var ok for de øvrige deltagere. 

Strategien for opsigelse og evt. skift af leverandør blev drøftet. Bl.a. blev det pointeret, at alternative" 
leverandører bør vurderes grundigt, ikke blot hvad angår prisen, men også hvad angår arten og kvaliteten af 
de ydelser, som de tilbyder, og man skal endvidere sikre sig, at de også i praksis er i stand leve op til 
forpligtigelserne. Endvidere bør en klar og bindende kontrakt være på plads inden et evt. skift, så man 
undgår overgangsproblemer. Niels gjorde opmærksom på, at kan give en hel del besvær for beboerne, hvis 
de igen, igen skal skifte privat e-mailadresse, fordi mange forskellige serviceordninger efterhånden er bundet 
op på ens e-mailadresse. Mike nævnte, at dette kunne løses ved, at man køber sit eget domæne-navn, 
hvorved man selv kommer til at eje sin e-mailadresse uafhængigt af skiftende udbydere og leverandører. 
Simon nævnte, at problemet kan løses ved, at Galgebakken anskaffer et fælles domæne-navn, så alle beboere 
kan tilbydes en fast e-mailadresse uanset evt. beslutninger om skift af udbydere og leverandører. 

Jens spurgte, hvornår ydelseskataloget kan forventes at foreligge, eftersom det meget gerne skal indgå i 
nævnets og økonomiudvalgets arbejde med forberedelsen af forslaget til budget 2008. Leif Hennings mente, 
at ydelseskataloget kunne være klart ved udgangen af maj, men han vil melde tilbage via Kaj, når han kunne 
sige en præcis dato. 

6) Kort nyt vedr. driften: 
• Købmandsbutikken har spurgt til mulighederne for at udvide butiksarealet bl.a. ved at ændre på 
indgangspartiet samt at :fa ombygningen finansieret ved en månedlig huslejestigning. Nævnet er positivt 
indstillet, men der skal foreligge en skitse og et overslag over arbejdet. 
• Cykelsmeden ønsker på tilsvarende måde, at finansieret en flisebelægning foran butikken. Kaj beder om en 
skitse af det påtænkte. 
• De fem unitbygninger på p-pladserne trænger til maling. Prisen vil være ca. 85.000 kr., men arbejdet og 
udgiften er ikke med på årets budget. Kaj kommer med et forslag til, hvorfra på budgettet pengene kan tages. 
• Flere beboere har efterlyst forskrifter for halvtag over hoveddørene. Forskrifterne eksisterer endnu ikke, 
men de skal laves. Det skal snarest besluttes en deadline for, hvornår forskrifterne foreligger, så der er noget 
at præcist at melde ud til beboerne. 
• Fra nævnet blev der efterlyst en fastere procedure for, hvordan BO-VEST agerer, når beboere ikke 
efterlever påbud om oprydning i haverne og lign. Nævnets indtryk er, at sådanne sager ligger alt for længe i 
BO-VEST, inden der reageres. Leif Hennings oplyste, at der er faste forretningsgange, men det vil blive 
tages op i BO-VEST, om de fungerer tilfredsstillende. 
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7) Efterbehandling af regnskabsbeboermødet 25. april: 
• Vedr. årsregnskab 2006 og rammen for budgetforslaget for 2008: De to økonomipunkter blev 
godkendt af beboermødet, men først efter grundige og seriøse diskussioner om den økonomiske situation. 
Det var positivt, at flere af forslagsstillerne bag 'rammeforslaget' gav tilsagn om at gå ind i økonomiudvalget. 

• Vedr. Institutionssalgs-sagen: Beboermødet var meget utilfredshed med, at denne sag endnu ikke var 
afsluttet. 

På nævnsmødet orienterede Jens og Biba om baggrunden for en del af det lange sagsforløb: V As 
daværende direktør Carsten Fich havde udarbejdet en redegørelse, som af direktøren og bestyrelsen var tænk 
som en afslutning på sagen. Imidlertid var nævnet ikke tilfreds med redegørelsen, fordi den var alt for uklar 
omkring, hvorvidt det økonomiske nettoresultat modsvarede de vilkår, som lå til grund for tidligere 
beboermøders beslutninger om salg af bygningerne og om projektering af nyt beboerhus. Efter at Teit 
Svanholm var tiltrådt som økonomidirektør for BO-VEST, havde han så hurtigt som muligt gennemgået 
sagen og stillet forslag til nævnet og V As bestyrelse om en revisorgennemgang for at få skat klarhed om det 
faktiske økonomiske nettoresultat. På den baggrund var der var enighed i nævnet om, at sagen ikke drejede 
sig om personer. 

IL Konstituering af nævnet mv. 

8) Konstituering af nævnet 
a) Bredt om arbejdet i nævnet: 
Det tre nye i nævnet er valgt som suppleanter. Det blev understreget, at der er en solid tradition for, at 
suppleanterne deltager på lige fod med de ordinære nævnsmedlemmer i nævnsmøder og i nævnsarbejde i 
øvrigt. Kun i de tilfælde, hvor en beslutning skal træffes ved afstemning, er det alene nævnsmedlemmernes 
stemmer, som afgør sagen. Møderne forberedes af et nævnsmedlem. Opgaven som mødeforbereder går på 
skift efter hvert tredje møde. Mødeforberedelsen sker sammen med nævnssekretæren, som sørger for 
renskrivning og omdeling af dagsordenen og øvrige mødepapirer, samt andre praktiske opgaver, som aftales 
under mødeforberedeisen. Igennem de sidste par år har nævnsmøderne været opdelt, så ca. hver andet møde 
har deltagelse af afdelingslederen og har hovedvægt på driftssager, og ca. hvert andet møde alene med 
nævnsmedlemmerne og med fokus på mere beboer-relaterede og -politiske emner. 

Under den brede snak om nævnsarbejdet kom der ønsker om, at oplæg til nævnet fra ejendomskontoret og 
fra BO-VESTs administration i højere grad bliver omdelt på papir inden møderne og at beslutninger vedr. 
opgaver, tidsterminer og lignende, som bliver lavet på møderne, også i højere grad kommer ned på papir. 
Dette for at undgå uklarheder og misforståelser. Endvidere blev det foreslået, at der til sidst i referaterne 
bliver lavet en liste over aftaler, udestående opgaver og lignende. 

Med afsæt i institutionssalgs-sagen, pkt. 7 ovenfor, blev nævnets og beboernes relationer til BO-VESTs 
administration også drøftet: Det blev nævnt, at institutionssalgs-sagen kunne ses som et eksempel på, at BO
VEST og tidligere VA ikke har levet op til beboernes forventninger. Der blev givet udtryk for, at nævnet skal 
passe på ikke at udvise for stor forståelse for administrationens interne problemer, når en sag trækker 
urimeligt i langdrag, fordi nævnet derved kan komme til at stå som de ansvarlige over for beboerne. 
Endvidere blev det påpeget, at det ikke er BO-VEST, som ejer Galgebakken. BO-VEST er principielt blot et 
firma, der leverer nogle administrative ydelser, som beboerne betaler dem for at udføre. I forlængelse heraf 
blev der spurgt til beboernes muligheder for helt eller delvist at vælge andre leverandører af administrative 
ydelser, hvis det også fremover viser sig, at BO-VEST har vedvarende problemer med at levere de aftalte 
'varer'. 

Der var enighed om, at nævnets samarbejdsrelationer til den lokale drift og den centrale administration 
skal tages op igen til en grundigere behandling på et snarligt kommende nævnsmøde. 

b) Nævnets forretningsorden m.m.: Der var ikke bemærkninger til den hidtidige forretningsorden, så den 
forsætter uændret. Forretningsordenen kan ændres på et nævnsmøde, hvis der bliver behov for det. 

c) Valg af formand og kasserer samt lodtrækning om suppleanternes rækkefølge: Biba Schwoon blev 
genvalgt som nævnets formand og Jytte Jørgensen blev genvalgt som nævnets kasserer. Der blev trukket lod 
om de tre suppleanters rækkefølge for at fastlægge, hvem der træder ind som ordinært nævnsmedlem, hvis et 
nævnsmedlem træder ud. Resultatet blev: 1. Steen Søndergaard. 2. Steen Rye. 3. Mike Andersen. 

d) Orientering om og tilmelding til div. udvalg: Punktet blev udskudt til næste nævnsmøde. 
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9) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering 
a) Planlagte nævnsmøder: 

Nr. 9, tirsdag den 15. maj: OBS.: Dagen Starter med markvandring kl. 16°0 efterfulgt af en hurtig 
mellemmad inden nævnsmødet kl. ca. 19°0

• 

Nr. 10, torsdag den 31. maj: Rundtur med visit hos nogle beboere, som har renoveret deres køkkener. 
Nr. 11, torsdag den 14. juni 
Nr. 12, torsdag den 28. juni: Sidste nævnsmøde inden sommerferien. 

b) IT udvalgsmøde: Dato ikke fastlagt, men i løbet af maj 
c) Fælles ComX-møde onsdag den 16. maj: Leif Hennings spørger om ok til Gb-deltagelse Gf. Pkt. 5) 
d) Økonomiudvalgsmøde tirsdag den 22. maj kl. 19.00: Jens har indkaldt økonomiudvalgets medlemmer. 
e) Møde om NIRAS rapport og Landsbyggefonden: Dato ikke fastlagt. 
t) V As Generalforsamling onsdag den 30. maj 
g) V A fælleskonference lørdag den 22. og søndag den 23. september: Niels deltager, men kun lørdag. 

10) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 7, 12. april: Godkendt. 

11) Ansøgning fra beboer om opsættelse af plankeværk i forhaven: Der har tidligere været to lignende 
ansøgninger fra andre beboere. Nævnet er positivt indstillet, men har ikke beføjelser til at fravige fra det 

( gældende husreglement. Ansøgningen skal derfor op på et kommende beboermøde. Biba svarer beboeren. 

12) Kort nyt vedr. nævnet 
• Simon orienterede kort om nogle problemer med at få serviceret armaturet i køkkenet, fordi det ikke er af 
den almindelige Galgebakketype. Imidlertid er armaturet af godkendt type ifølge råderetskataloget. 
• Indlæg til GB Posten nr. 320: Deadline 24. maj: Sten sørger for, at diskussionsreferatet fra 
regnskabsbeboermødet er klar til dette nummer. 
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BEBOERNÆVNET, 
GALGEBAKKEN ØSTER 1-2 

Referat fra nævnsmøde 9, tirsdag den 15. maj 2007 

I. Markvandring. 

Galgebakken 
TLF. 43 64 15 02 

Den årlige markvandring startede fra nævnskontoret kl. 16.30. Formålet med rundturen er at kigge på og drøfte 
div. vedligeholdelsesproblemer især med henblik på udarbejdelsen af budgettet for det kommende år. I 
markvandringen deltog alle nævnsmedlemmer, som havde mulighed for det, sammen med afdelingsleder Kaj 
Agnershøj og driftsassistent Lars Østervang. 

II. Det ordinære nævnsmøde 
Indledende punkter: 
1) Til stede: Mike Hjorth Andersen, Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jens 

Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Steen Søndergaard, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj 
(afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Niels Keller, Steen Rye. 

2) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering 
a) Næste nævnsmøde: Nr. 10, torsdag den 31. maj: Afbud: Birthe og Annette. 

Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: Køkkenrundtur på Galgebakken inden nævnsmødet om 
b) ComX fællesmøde, onsdag den 16. maj 
c) GB økonomiudvalgsmøde tirsdag den 22. maj kl.17.00 
d) GB IT-udvalgsmøde 24. maj kl. 17 .00 
e) V As GF onsdag den 30. maj kl. 19.00 

· f) BO-VEST introkursus for nyvalgte nævnsmedlemmer torsdag den 14. jmii kl. 17-21: 
Mike og Steen S. deltager. Kursusgebyret på 300 kr. pr. person bevilget. Sten tilmelder hos BO-VEST. 

g) OBS: Nævnsmøde 11 (planlagt til 14/6.) flyttes til onsdag d.13. iuni pga. sammenfald med introkurset. 
h) BO-VEST repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. juni kl. 1730 

: 

Jens og Simon deltager Gf. pkt. 9 nf.) og Biba som VA-bestyrelsesrepræsentant. 
i) Fælleskonference lørdag d. 22. september(+ d. 23. hvis overnatning): Tilmeldingsfrist 9. juli. Indtil nu 
deltager om lørdagen Niels, Jytte J., Simon, Jytte 0., Steen S., Jens og Birthe. Biba tilmeldt som VA
bestyrelsesrepræsentant ( m. overnatning.) 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 8 den 2. maj: Behandlet og godkendt. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: Under pkt. 10: - Ansøgning om skur fra Mark 4 og - Tegninger til halvtage. 

Hovedpunkter: 

5) Opsamling fra markvandringen: Biba laver et vandringsnotat. 

6) Forslag om stop for nyplantning af popler på p-pladserne til næstkommende beboermøde 
Forslaget er udarbejdet af Jytte 0. og Birthe samt 5 andre beboere. Når de ønsker nyplantning af popler 
stoppet, skyldes det, at popler giver en række gener både for bilerne på p-pladserne og på andre måder. I 
stedet ønsker de, at grønt udvalg finder en anden løsning f.eks. flere buske, som der allerede er plantet en del 
af på p-pladserne. 

Biba, som er med i grønt udvalg, oplyste, at nyplantningen af popler, er sket som en afsluttende del af p
pladsrenoveringen efter affaldsøerne, som blev vedtaget på et tidligere beboermøde. Dvs. at der kun er 
plantet nye popler de steder, hvor der er store åbne områder, fordi en gammel poppel har måttet lade live 
pga. bygningen af affaldsøerne og/eller en stormskade. Der ud over bliver der plantet buske og mindre træer 
som erstatning for de oprindelige læhegn, og der bliver henlagt midler på langtidsplanen til en fremtidig 
udskiftning af de eksisterende poppeltræer. 

Efter en del diskussion om, hvorvidt denne begrænsede nyplantning af popler var rimelig, fastholdt Birthe, 
at hun ønskede et alternativ til nyplantning af popler op på et beboermøde. På den baggrund foreslog Simon, 
at nævnet anmoder driften om midlertidigt at indstille nyplantningen, indtil næstkommende beboermøde har 
taget stilling til forslaget om stop af plantning af nye popler. 7 nævnsmedlemmer stemte for Simons og 2 
nævnsmedlemmer imod. 
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7) Kort nyt fra og til driften: 
• Revisorgennemgangen af institutionssalgs-sagen: Teit Svanholm har i en mail meddelt, at revisionen har 
haft særdeles travlt med at færdiggøre V As regnskab og at de derfor endnu ikke har fået færdiggjort 
institutionssalgs-sagen. 
• Maling af unitbygningerne: Det er ikke muligt, at finde de ca. 85.000 kr. på årets budget til formålet. Så 
arbejdet kan først udføres i år 2008 under kontoen for vedligeholdelse af skure og udhuse. 
• Renoveringen og malingen af vinduer og døre i Over og Mark er godt i gang, tilbudsprisen overholdes og 
arbejdet bliver færdigt i år. Hermed bliver det tidligere efterslæb på langtidsplanen indhentet. 
• Der er bestilt 200 stk. indfarvede aluminiumskinner til montering på knapt halvdelen af ateliervinduerne, 
svarende til registreringen i forbindelse med syns- og skønssagen. Prisen er 480 kr. pr. stk. og ca. 80.000 kr. i 
alt. Ejendomsfunktionærer op sætter skinnerne og skifter tætningslisterne efter instruktion af tømreren. 
• Plan for ejendomskontoret med supplerende oplysninger om opgavefordelingen mellem driftsassistenterne: 
Lars Østervang er den primære kontakt til den udendørs del af driften og til beboere, som henvender sig til 
ejendomskontoret. Ken Petersen er den primære kontakt til håndværkerne og til flytteboligerne. Der bliver 
dog en vis overlapning og mulighed for supplering ved kurser, ferie, sygdom. 
• Tilbagemelding om tidspunkt for levering af ydelseskatalog: Y delseskataloget med prissætning af 
underpunkter udarbejdes af afdelingslederen og driftsområdechef Leif Hennings. Der vil være en ekstra 
udgift til Galgebakken på 18.000 kr. bl.a. til indtastning af data i regneark og udarbejdelse af formler. 

På nævnsmødet blev det diskuteret, hvorvidt det principielt var rimeligt at opkræve et ekstra beløb for at 
levere en specificeret redegørelse for udgifterne til service og drift. Endvidere blev der udtrykt overraskelse 
over, at budgetlægning og økonomistyring ikke baseres på detaljerede økonomiske overslag over udgifterne 
til de arbejdstimer mv., som medgår til de forskellige opgaver og ydelser. Det blev også bemærket, at 
ydelseskataloget kommer på et sent tidspunkt både i forhold til tidligere meldinger og især i forhold til de 
meget eftertrykkelige beboerønsker. 
• Generelt om skriftlige oplæg til nævnsmøderne: Der var tilfredshed med, at der var kommet en række korte 
skriftlige oplæg til en række af orienteringspunkterne overfor. Afdelingslederen supplerede med, at det også 
er hensigten, at genoptage den tidligere rutine med en aktionsliste. 

8) Forbud mod 'muskelhunde' på Galgebakken ? 
Jytte 0. havde sat punktet på dagsordenen, fordi indtrykket er, at der kommer flere og flere af den type 
hunde på Galgebakken. Endnu er der ingen meldinger om overfald på andre hunde eller børn, men ud fra 
informationer fra andre boligområder og på landsplan, er der grund til at være på forkant med situationen. 
Der var enighed i nævnet om, at problemerne med de særligt aggressive hundetyper skal undersøges nærme. 
I forlængelse heraf blev der spurgt, om alle hunde- og katteejere er opmærksomme på, at deres dyr skal være 
registreret, jf. Galgebakkens husdyrreglement. Jytte 0. og Birthe laver et oplæg til et kommende nævnsmøde 
specielt med fokus på muskelhunde. En revision af husdyrreglementet vil blive forelagt på et beboermøde 
efter sommerferien. 

9) Orientering om og tilmelding til div. udvalg, inkl. BO-VESTs repræsentantskab 
Jens og Simon ønskede at fortsætte som Galgebakkens repræsentanter i BO-VESTs repræsentantskab. Biba 
er medlem som V A-bestyrelsesmedlem. Udvalgsoversigten i øvrigt blev gennemgået og revideret. 

10) Kort nyt vedr. nævnet 
• Ansøgning fra Mark 4 om strædeskur: Nævnet har tidligere bevilget strædeskure til to stræder, så årets 
budgetramme på 20.000 kr. = to skure er brugt. Men Mark 4 sættes først på 'ventelisten' for strædeskure i 
2008, dog under forudsætning af, at beløbsrammen bibeholdes i 2008. Biba svarer Mark 4. 
• Simon spurgte, hvornår de tegninger til halvtag, som er nævnt i husreglementet, kan foreligge. Biba 
oplyste, at Jesper Rasmussen (BO-VESTs byggechef) er blevet bedt om at bestille tegningerne hos 
NIRAS/Nova 5, så de kan gå i gang med tegnearbejdet umiddelbart efter afrapporteringen af deres 
undersøgelse af Galgebakkens boliger, og når tegningerne foreligger, skal de sendes til kommunen for 
godkendelse. I forlængelse heraf blev regler, praksis og fremtidsudsigter for de eksisterende halvtag 
diskuteret. 

6. juni 2007. Med venlig hilsen: 

{fdr;t;;t;J;;:c 
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Referat fra nævnsmøde 10, torsdag den 31. maj 2007. 

Indledende punkter: 
1) Til stede: Mike Hjorth Andersen, Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Ken Møller, Jytte Overgaard, Steen 

Søndergaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Kaj Agnershøj - friaften. Niels Keller, 
Birthe Y. Nielsen Jens Ellesøe Olsen, Steen Rye og Annette Schrøder. 

2) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering 
a) Næste nævnsmøde: Nr. 11: OBS: flyttet til ONSDAG den 13. juni (pga. introkursus for nye den 14.) 
b) Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - Behandling af klagesager. - Ydelseskatalog 
c) Klima-møde torsdag den 7. juni kl. 14.00-16.00: Biba og måske Ken deltager 
d) Kommunens grønne regnskabsarrangement torsdag den 7. juni kl. 16.00: Biba og Ken deltager 
e) BO-VEST introkursus for nyvalgte torsdag den 14. juni kl. 17-21: Steen S. og Mike er tilmeldt. 
f) BO-VEST repræsentantskabsmøde tirsdag den 19. juni kl. 1730

: Jens og Simon deltager. Sten 
tilmelder dem. Endvidere deltager Biba som repræsentant for bestyrelsen. 
g) Jubilæum i afd. 4 Vest: Biba deltager. 500 kr. til gave bevilget. 
h) Fælleskonference 22. september: Der var ikke stemning for tidligere hjemtur i bil. Tilmeldingen sker 
individuelt til BO-VEST på tilmeldingsblanket eller e-mail. Fristen er (først) 9. juli. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 9 den 15. maj: Godkendt (efter rettelser) 

4) Dagsordenen: Godkendt. 

Hovedpunkter: 

5) Opsamling fra køkkenrundturen: 
I løbet af eftermiddagen havde nævnsmedlemmerne var på besøg i 6 boliger på Galgebakken, hvor beboerne 
på forskellige måder har renoveret deres køkkener. Formålet med rundturen var at få ideer og inspiration til 
den videre diskussion af køkkenrenoveringer. 

Simon, Jytte J. og Erwin (en af beboerne med renoveret køkken) vil lave et idekatalog på baggrund af 
køkkenrundturen. Kataloget skal bl.a. indeholde orientering om priser, vilkår for godkendelse og individuelle 
råderetsregler. Tanken er, at efter en drøftelse i nævnet, lægges kataloget ud på hjemmesiden, og der bringes 
en forkortet udgave i GB Posten. 

Der skal også udformes nogle renoveringsmodeller til brug for de beboere, som ønsker at kunne vælge 
mellem nogle på forhånd gennemarbejdede projekter frem for helt individuelle renoveringsprojekter. På 
nævnsmødet blev forskellige finansieringsmuligheder for sådanne modeller for renovering af køkkener og 
badeværelser drøftet. Boligforbedringsudvalget arbejder videre med dette. 

6) Nævnets samarbejde med driften og indbyrdes 
Punktet er en genoptagelse af den indledende og brede diskussion om arbejdet i nævnet, som fandt sted på 
nævnsmøde 8 den 2. maj. Biba havde lavet et oplæg, hvor en række problemstillinger og spørgsmål var 
sammenfattet i nogle overskrifter og underpunkter. Diskussionen på nævnsmødet var koncentreret om 
strukturen for nævnsmøderne: 

Der var bred tilfredshed med opdelingen af nævnsmødeme, hvor ca. hvert andet møde har deltagelse af 
afdelingslederen og har fokus på driftsrelaterede emner og ca. hvert andet er med nævnet alene og med fokus 
på mere beboerrelaterede emner. 

Flere gav udtryk for, at det ville være ønskeligt med færre nævnsmøder, fordi det er temmelig svært at 
finde tiden, når nævnsmøderne holdes hver anden uge. Der var dog ingen, som havde lyst til at lave en 
opdeling i et valgt forretningsudvalg med hyppige møder og en 'menig' gruppe medlemmer, som kun 
deltager i et månedligt nævnsmøde. Det er tidligere prøvet at afholde færre nævnsmøder, men det blev 
opgivet igen, fordi dagsordnerne blev for lange og møderne blev for pressede og fordi, der kom til at gå for 
lang tid, inden hastende sager kunne behandles. 

Det blev foreslået, at gøre møderne mere effektive, så de kan afsluttes tidligere på aftnerne. Det blev 
indvendt, at der skal være ordentlig tid til at overveje og drøfte tingene, inden der træffes en beslutninger, og 
at der bør være plads til uformel snak, spontane indfald og almindelig hygge, fordi nævnet er en frivillig og 
uprofessionel beboergruppe. 

Sten (nævnssekretæren) skitserede et par muligheder, som ikke er prøvet eller overvejet tidligere: 
- Der laves et forretningsudvalg med roterende medlemmer forstået på den måde, at alle nævnsmedlemmer i 
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løbet af året har en periode på nogle måneder i forretningsudvalget. I perioden vil udvalgsmedlemmerne så 
have møder ca. hver 14. dag, hhv. FU-møde og nævnsmøde, men i resten af året vil der kun være ca. et møde 
om måneden. - En anden mulighed er at opdele nævnsmøderne i skiftevis nævnsmøder med en fhv. løs 
dagsorden med bred orientering, diskussioner, 'snak' og skiftevis nævnsmøder med en stram dagsorden, som 
er rettet mod at træffe beslutninger. Det indebærer, at nævnsmedlemmer med meget tidspres bedre kan 
fravælge, så der kun bliver ca. et møde om måneden. Begge muligheder vil nok indebære øgede krav til, at 
der foreligger mødepapirer i god tid inden møderne, såsom referater, orienteringspapirer, beslutningsoplæg 
og lign. Endvidere en langtids-mødeplanlægning, hvor nævnet stiller skrappe krav til eksterne 
samarbejdspartnere om nøje at overholde aftalte tidsplaner og deadlines. 

7) Fra markvandring til budget 
Der forelå et 'vandringsnotat', hvori Biba havde sammenfattet emnerne og diskussionerne fra 
markvandringen og knyttet an til både tidligere og kommende beslutninger vedrørende budgettet og 
vedligeholdelsen. 

En af de største emner er maling og vedligeholdelse af husenes eternitfacader. Det er tidligere besluttet, at 
beboere, som ønsker det, kan få udleveret gratis maling, så de selv kan male facaderne. Men med tiden er der 
kommet et øget behov for maling af eternitfacaderne, ikke mindst fordi pladerne nu er så gamle, at maling 
bliver påkrævet for at forlænge deres levetid. Det er vigtigt at få lavet et revideret overslag over, hvad en 
professionel maling af facaderne vil koste. 

Problemerne med tilgængelighed til Galgebakkens fælles bygninger blev drøftet: Kaj kommer med et 
oplæg til næste møde om ombygning i og foran købmandsbutikken, og i den forbindelse bør tilgængelighed 
prioriteres højt, som det blev ved renoveringen af vaskeriet for nogle år siden. En beboer har endvidere gjort 
opmærksom på, at beboerhuset er svært tilgængeligt, hvis man er afhængig af kørestol. Problemerne med 
tilgængelighed skal med i budgetplanlægningen for 2008. 

8) Opfølgning fra sidste nævnsmøde: 
a) Oplæg om muskelhunde: Et skriftligt oplæg var endnu ikke klar, men der var enighed om, at materialet 
fra hhv. Gadekærets beboerblad og Netdyredoktor.dk var et godt udgangspunkt. Biba havde endvidere en 
kontaktadresse til et tidligere nævnsmedlem i Askerød, som har sat sig grundigt ind i emnet. 
b) Ombygning i Købmandsbutikken: Der har været lidt forvirring om, hvordan sagen skulle komme 
videre, men Kaj kommer med et oplæg til næste nævnsmøde. 
c) Fliseplads foran cykelsmeden: Der kommer et oplæg fra cykelsmeden om arealets størrelse og 
forventede udgifter. 

9) Kort nyt vedr. nævnet 
• ComX-møder: Simon orienterede fra mødet 16. maj med de andre VA-afdelinger. På Galgebakkens IT
udvalgsmøde den 24. maj blev forskellige fremtidsperspektiver drøftet. Endvidere var der enighed om, at 
oprette et e-mailposthotel med et fælles @'efternavn' for Galgebakken. Fordelen er, at alle beboere på 
Galgebakken kan få en gratis e-mail-adresse og at man kan beholde den uafhængigt af evt. skift af udbydere. 
Indledningsvist kan der blive lidt arbejde med administration, men derefter skulle det kunne foregå næsten 
helt af sig selv. Endvidere orienterede Biba fra et møde arrangeret af ComX, hvor der havde været deltagere 
fra en række forskellige antenne- og boligforeninger. 
• Der har været afholdt økonomiudvalgsmøde om sparekataloget den 22. maj. På mødet var der en livlig 
diskussion og der fremkom mange forskellige holdninger og ideer. 
• VA holdt generalforsamling den 30. maj. Der var en hel del Galgebakkebeboere til stede, og Jesper 
Andresen stille op til kampvalg om formandsposten mod Vinie Hansen. Vinie Hansen vandt afstemningen 
med 121 stemmer mod 77. Der var flertal for to forslag til vedtægtsændringer: At beboernævnene skifter 
betegnelse til afdelingsbestyrelser og at antallet af beboere, som skal til for at få indkaldt til et ekstraordinært 
beboermøde, hæves fra 10 stk. til 10 %. Begge vedtægts-forslag skal vedtages igen på en ekstraordinær 
generalforsamling for at være gyldige. (Som efterfølgende er indkaldt til mandag den 18. juni /ref.) 
• Indlæg til GB Posten nr. 321, deadline: 26. juni: Der er stadig nogle fejl i den opdaterede kontaktliste. 

10) Kort nyt fra og til driften og BO-VEST: 
• Revisorfirmaet har fået frist til den 29. maj til at færdiggøre gennemgangen af institutionssalgs-sagen. 
• Der skal snarest omdeles stemmesedler vedr. forskellige ændringer i Tv-kanalerne, så beboerne kan nå at 
tage stilling inden sommerferien. 
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Referatfra nævnsmøde 11, onsdag den 13.juni 2007 

I. Møde om ydelseskatalog, budgetplanlægning m.m. 
Med deltagelse af økonomidirektør Teit Svanholm (under pkt. A) og driftsområdechef Leif Hennings. 
Til stede i øvrigt: Afdelingsleder Kaj Agnershøj, og fra nævnet: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Birthe 
Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Steen Søndergaard, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten 
Hansen (sekr. og ref.). 

A. Præsentation og drøftelse af revisornotat fra Deloitte om salg af institutioner: 
Konklusionen er, at Galgebakken i perioden 2002-2010 har fået og vil få en besparelse på ca. 14 mio. kr. Teit 
Svanholm vurderede, at der kun er ganske lidt i notatet, som afviger fra den redegørelsen, han tidligere har 
forelagt på et nævnsmøde (" Salg af institutioner - Galgebakken. Marts 2007." og nævnsmøde 6, 22/3. 07.) 

Fra nævnet var den umiddelbare kommentar, at alle havde haft svært ved at følge og forstå opstillingerne 
og argumentationen i revisornotatet. Men konsekvensen af konklusionen må være, at der siden 2002 er 
anvendt et beløb i Galgebakken årsregnskaber, som hidrører fra salget af bygningerne. Beløbet er i følge 
revisomotatet på ca. 1,6 mio. kr. årligt (svarende til mere end 3 huslejeprocenter). For at skaffe klarhed over 
dette beløb, vil det være nødvendigt at gå tilbage til forskellige opgørelser fra afgåede økonomichef Margit 
Jensen, som nævnet har stillet spørgsmålstegn ved. Nævnet gav igen udtryk for skepsis mht. rimeligheden i 
at opgøre provenuet som summen af årlige besparelser over et vilkårligt antal år. Hvis regnestykket føres 
videre til f.eks. 2020, vil Galgebakken til den tid have opnået et provenu på et endnu større antal millioner, 
hvilket forekommer absurd. Det blev igen bemærket, at det stadig står tilbage, at finde en løsning på 
problemet med kvaliteten af V As rådgivning under vejs i det lange forløb. Biba efterlyste den aftalte 
opgørelse pr. regnskabsår, der kunne vise, på hvilket grundlag beboernævn og beboermøder har truffet 
beslutninger omkring planlægningen af det nye beboerhus. Disse beslutninger er alle truffet i god tro på 
baggrund af rådgivning fra den daværende direktør i V A. Teit Svanholm lovede, at en sådan ville komme, 
men det var ikke nået, da revisor først lige havde afleveret materialet før nævnsmødet. Jens havde i øvrigt et 
regnskabsteknisk spørgsmål vedr. tilbagebetaling af byggeskade-lån, som Teit Svanholm vil undersøge 
nærmere. 

Det blev aftalt, at Teit Svanholm fremlægger indholdet i revisornotatet på budgetbeboermødet i september 
på en mere forståelig måde vhja. overheads. Inden da tilsender han materialet til nævnet og deltager i et 
nævnsmøde, hvor nævnet får mulighed for at komme med spørgsmål, kommentarer og indvendinger inden 
fremlæggelsen på budgetbeboermødet. Datoen for nævnsmødet foreslås af Teit Svanholm, når nævnets 
kalender er aftalt. 

B. Planlægning af budgetmateriale op til budgetbeboermødet: Kaj Agnershøj oplyste, at budgetforslaget 
fremsendes i begyndelsen af juli. Herefter kan det behandles i økonomiudvalget og nævnet i starten af 
august. 

C. Fremlæggelse afydelseskataloget for Galgebakkens drift: 
Y delseskataloget med prissatte detailopgaver var blevet tilsendt nævnsmedlemmerne inden nævnsmødet. 
Leif Hennings orienterede om, hvordan kataloget er blevet udarbejdet: Driftsplanen er revideret på grundlag 
af timesedler fra 2006 og de første måneder af 2007. Driftsplanen er sammen med regnskabstal anvendt til 
beregne og i nogle tilfælde skønne priserne på detailydelserne i kataloget. Beløbene afspejler altså rimeligt 
præcist de faktiske udgifter til de ydelser, som driften leverer. Kaj Agnershøj gennemgik og kommenterede 
selve ydelseskataloget. 

Nævnet efterlyste en læsevejledning om baggrunden for de forskellige kategorier og begreber. Bl.a. om i 
hvilket omfang ydelserne er lovbestemte i og med driftsbekendtgørelsen og i hvilket omfang beboerne frit 
kan vælge, om en ydelse skal udføres, reduceres eller helt spares væk. Det er svært at se, hvordan 
ydelseskataloget kan bruges som et redskab af beboerne i budgetsammenhæng. 

Leif Hennings var enig i, at det kan være vanskeligt for beboerne uden videre at bruge ydelseskataloget i 
budgetsammenhæng. Han foreslog, at nævnet formulerer nogle spørgsmål vedr. mulige spareemner, som 
driften derefter undersøger nærmere. F.eks. hvilke konsekvenser vil det få for omfanget af ydelserne, hvis 
der spares en stilling, eller hvad vil besparelsen være, hvis nogle bestemte ydelser reduceres. 

Især ydelserne på de grønne områder ( overskrift 2) blev diskuteret. Her leveres en hel del ydelser, som 
rækker ud over den mest nødvendige basis. Kvalitetsniveauet for de grønne områder er beskrevet i 
plejeplanen, som er vedtaget på tidligere beboermøder. Nævnet ønskede, at driften og administrationen 
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udarbejder et oplæg inkl. et økonomisk overslag, som viser, hvad det vil indebære, hvis ydelserne vedr. de 
grønne områder kun er basisydelser. Dette for at det kommende budgetbeboermøde mere detaljeret kan tage 
stilling til, hvor meget man ønsker udført og vil betale for, hvad angår plejen af udearealerne. 

D. Behandling af klagesager: BO-VEST administrationen har undersøgt om der er andre uafsluttede 
klagesager, end den verserende. Det er der ikke. I øvrigt har der gennem de seneste par år kun været et lille 
antal klagesager fra Galgebakken, mens der tidligere var et væsentligt større antal. 

E. Regler for afstemning om tv-kanaler og F. Video-overvågning: Leif Hennings undersøger dette 
nærmere og vender tilbage. 

II. Det ordinære nævnsmøde 

Indledende punkter: 
1) Til stede: Ovennævnte fra Galgebakken. Afbud: Mike Hjorth Andersen, Niels Keller, Ken Møller, Jytte 

Overgaard, Annette Schrøder. Steen Rye har meddelt, at han foreløbigt må nøjes med at være 'hvilende' 
suppleant pga. stort arbejdspres. 

2) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering 
a) Næste nævnsmøde: Nr. 12 torsdag den 28. juni. Jytte J. sørger for lidt sommer-afslutnings-oste
anretning. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - Planlægning af det kommende halvårs møder. 
b) Nævnskontoret og nævnet i sommerferieperioden: Der skal orienteres om sommerferielukning. 
c) BO-VEST introkursus for nye torsdag den 14. juni kl.17-21: Steen S. og Mike er tilmeldt. 
d) Ekstraordinær V A-GF mandag den 18. juni: Alene vedr. vedtægtsændringer 
e) BO-VEST repræsentantskabsmøde d. 19/6. kl. 1730

: Jens og Simon deltager+ Biba for VA
bestyrelsen 
f) Økonomiudvalgsmøde. Torsdag den 21. juni. 
g) Fælleskonference lørdag den 22. september: 
Mange vil gerne med. Selv-tilmelding direkte til BO-VEST. Frist for tilmelding: 9. juli. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 10 den 31. maj: Godkendt. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: Adgangsforholdene ved beboerhuset tilføjet under pkt. 6 

5) Beboerhenvendelser: 
a) Vejledende syn: En beboer har skrevet til nævnet, fordi hun ikke kunne få en aftale i stand om et 
vejledende syn, da hun tidligere på året henvendte hun sig på ejendomskontoret. Hun fik da at vide, at 
der ikke længerefortages vejledende syn, Dette synes beboeren både er en dårlig service og ærgerligt, 
fordi der ved hendes afsluttende syn blev påtalt en række mangler, som kom til at koste dyrt, bl.a. 
rengøring bag radiatorerne. Dette kunne hun sagtens selv kunne have ordnet, hvis blot hun var blevet 
gjort opmærksom på tingene noget tid i forvejen ved et vejledende syn, eller evt. på anden måde. 

Afdelingslederen orienterede om baggrunden: Det er rigtigt, at man i en periode omkring årsskiftet 
ikke foretog vejledende syn. Baggrunden var, at en beboer havde fået medhold ved Beboerklagenævnet i, 
at hun ikke skulle betale for udbedring af nogle mangler, fordi disse ikke var blevet påpeget ved et 
vejledende syn, men først ved det afsluttende syn. Imidlertid kan det først lade sig gøre at syne en bolig 
tilstrækkeligt grundigt, når den er tømt for møbler, tæpper, osv., og oversete mangler koster de øvrige 
beboere dyrt, fordi afdelingen skal betale. Derfor blev det besluttet at holde op med at foretage vejledende 
syn. Senere er vejledende syn dog blevet genoptaget, men dog kun ledsaget af en mundtlig orientering. 

Nævnet fandt, at dette var en ganske rimelig forklaring på, hvorfor vejledende syn på tidspunkt blev 
indstillet. Men det var uheldigt, at beboeren og beboerne i det hele taget ikke blev tilstrækkeligt 
informeret om baggrunden. Biba skriver et svarbrev til beboeren. 

b) Spørgsmål vedr. i øvrigt afsluttet varmesag: Beboeren har skrevet til nævnet, fordi han har meget 
vanskeligt ved at forstå, hvorfor den fejl, som skulle være årsagen til miseren, ikke blev opdaget og rettet 
på et langt tidligere tidspunkt, og hvordan det kan være, at han efter nogle varmemålinger inde i boligen, 
fik at vide, at disse viste, at der intet var galt med varmeanlægget i hans bolig. 

Sagen, som også tidligere har været grundigt behandlet på nævnsmødet, blev drøftet igen. Hverken 
nævnet eller afdelingslederen er umiddelbart i stand til at svare på de meget teknisk specifikke spørgsmål. 
Men en mulig forklaring kan være, at der mange og store problemer med indreguleringen og udbedring 
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af varmeanlægget på Galgebakken, hvilket har gjort det meget vanskeligt at opdage enkeltstående fejl, 
som kun viser sig i en bolig. Der skal snart holdes et møde med firmaet, som står for vedligehold af CTS
styringen, og spørgsmålene vil blive taget op her. Her efter laver Biba et udkast til svar fra nævnet, som 
mailes rundt for kommentarer inden afsendelse. 

6) Kort nyt fra og til driften og BO-VEST: 
• Ombygning i Købmandsbutikken: Afdelingslederen har haft møde med Lisbet og Navit, som driver 
butikken. Deres ønsker om ombygning drejer sig både om indvendige forhold, såsom flytning af vægge 
og efterisolering på lageret og om ændringer ved indgangspartiet, bl.a. ny skiltning. Ønskerne skyldes til 
dels, at butikken skal indgå i Spar-kæden, som stiller nogle krav til indretningen og skiltningen. En 
arkitekt fra Spar er i færd med at udarbejde nogle udkast til udformningen af indgangspartiet. I august kan 
der ligge en samlet oversigt over ombygningsønskerne, som herefter må vurderes og drøftes nærmere på 
Galgebakken og i BO-VEST. 
• Fliseplads foran cykelsmeden: Dette projekt er betydelig mindre, så afdelingslederen kunne forelægge 
en skitse over det ønske fliseareal og et overslag over den forventede pris - 14.500 kr.+ moms - som 
cykelsmeden gerne vil have finansieret ved en mindre månedlig huslejestigning. Nævnet sagde god for 
dette, og sagen går videre til BO-VEST. 
• Brand- og redningsveje: Viceberedskabschefen har været på besøg på Galgebakken sammen med en 
byggesagsbehandler fra kommunen. De påpegede en række mangler, bl.a. skal der være en fri passage på 
130 cm. i bagstræderne og gangene mellem rækkehusenes gavle skal holdes fri for borde, plankeværker 
mv. Grønt udvalg og driften er i gang med at granske brandreglementet nærmere og sammenholde med 
forholdene rundt omkring på Galgebakken. Alt i alt er der meget, som der skal rettes op på. 
• Indgangen til beboerhuset: Fordøren til beboerhuset hænger igen, og der skal som minimum meget 
snart foretages en ny midlertidig reparation. Beboerhusets forretningsudvalg synes imidlertid, at der bør 
laves en mere holdbar løsning og at dette passende kan kombineres med, at der gøres noget ved de værste 
hindringer for beboerhusgæster, som er afhængige af kørestol. F.eks. ved at fjerne metalkanten på gulvet 
under døren. Nævnet har tidligere ønsket en plan for, hvordan adgangsforholdene til beboerhuset kunne 
bringes i orden, men på det tidspunkt var der ikke penge til projektet. En optimal renovering efter 
standarderne fortilgængelighed vil formentlig blive meget omfattende og bekostelig og vil næppe kunne 
udføres i en nærmere fremtid. På den baggrund var der stemning for, at afdelingslederen undersøger, hvad 
en mindre omfattende og bekostelig - men snarlig - renovering af hovedindgangen omfatter og koster. 

7) Kort nyt vedr. nævnet: Blev udskudt til næste nævnsmøde. 

Referatfra nævnsmøde 11, 13.juni 2007 

16. august 2007. Med venlig hilsen: 

8/!!!)/.na ainsen, n~~nssekretær 

!5~~1 

Side 3 af 3 



Referat fra nævnsmøde 12, torsdag den 28. juni 2007 
Indledende punkter: 
1) Til stede: Mike Hjorth Andersen, Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens 

Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Steen Søndergaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og 
ref.) afbud: Ken Møller, Steen Rye. Kaj Agnershøj (afdelingsleder- friaften) 

2) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering 
a) Nævnet og nævnskontoret i sommerferie-perioden: 

*1 Nævnet har ikke træffetid i sommerferieperioden. Biba* er hjemme det meste af perioden og kan tage sig af 
*2 henvendelser. Sten* rundsender en liste med ferieplaner. 

b) Mødeplanlægning for 2. halvår 2007: Den fremlagte mødeplan blev godkendt uden ændringer. Dvs.: 
• Nævnsmøderne ligger på torsdage i lige uger bortset fra ferier. • Beboermøder: Om husdyrregler 
mandag 10. sept. Om budget m.m. tirsdag 25. sept. om budget. Om råderetsreglertirsdag den 23. oktober. 
c) Næste nævnsmøde: Nr. 13, torsdag den 9. august. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: 
Budgetoplysninger og ydelseskatalog. Brand- og planregler. Muskelhunde m.m. til ekstra beboermøde 10. 

september. Råderet m.m. til ekstra beboermøde 23. oktober. 
d) Fælleskonference 22. september: Tilmelding direkte til BO-VEST. Husk frist 9. juli. 

3) Foreløbigt referat fra nævnsmøde 11 onsdag den 13. juni: Ikke færdigt, mailes rundt for kommentarer. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: Natsænkning under pkt. 9 ((men blev først taget op på nævnsmøde 13/ref.)) 

5) Valg af tv-kanaler 
a) Resultatet af afstemningen: Resultatet af den første optælling er: På en klar førsteplads kom 
valgmuligheden" Kun tilvalg af kanal 4". På anden plads kom valgmuligheden "ingen nye tv-kanaler". 

*3 Sten* gennemgår stemmesedlerne en ekstra gang i forhold til beboerlisten og konfererer med Biba* og 
Simon*. Resultatet offentliggøres i førstkommende nr. af Galgebakke Posten. 

b) Beslutning om indholdet af tv-pakkerne: Kanal 4 indgår i den ultimative pakke, hvilket indebærer, at 
prisen for denne pakke stiger til 224,04 kr. pr. måned. I øvrigt blev det drøftet, hvorvidt indholdet i alle tv-

*4 pakkerne på et tidspunkt kan tages op på et beboermøde. IT-udvalget/Simon* vil undersøge, om der er 
bindinger og krav fra tv-leverandørerne, som kan begrænse valgmulighederne og om ComX kan tilbyde tv
pakker med et indhold, der er bestemt i de enkelte boligområder. 

6) Oplæg til beboermødebeslutning om muskelhunde: 
Der forelå et udkast til et beboermødeforslag med forbud mod muskelhunde defineret efter den liste, som er 

*5 anvendt i Gadekæret. Jytte 0. * og Sten* snakker nærmere om at få indhentet yderligere information fra 
Gadekæret og andre. Emnet for beboermødet den 10. september bliver revision af husdyrreglementet. 

*6 Nævnet* vil også forslå andre ændringer bl.a. om husdyrhold i D-husene og i supplementsboligerne. 

7) Y delseskatalog og budget fortsat: 
a) Ydelseskataloget (blev omdelt til nævnsmøde 11) blev kort drøftet: Det er ikke et oplæg fra driften til 
besparelser og det kan heller ikke umiddelbart anvendes til dette af beboerne. Det blev diskuteret, hvilke 
muligheder der er for, at beboerne enten selv udfører vedligeholdelsesopgaver eller betaler individuelt for 
det, hvis de ikke selv ønsker at gøre det. 

*7 Der skal bestilles økonomiske oplysninger hos driften* vedr.: • Opstilling af økonomi for trinetter, opdelt i 
VA- og privat-lejemål. • Nyt om forsikringsudgifterne. • kvote for C2/C4 ombygninger til C3-boliger, hvor 
mange af kvoten på 16 er gennemført og til hvilken pris. • Rengørings-beløb for alle beboer- og drifts
lokaler i flg. regnskabet.• Pris for basisydelse for det grønne (er bestilt). 

b) Orientering fra økonomiudvalgsmødet 21. juni: Jens orienterede: i udvalget er holdningen til 
ydelseskataloget, at det ikke er særligt egnet til at påpege nogle konkrete områder, hvor der måske kan 
spares. Økonomiudvalget drøftede muligheden for en reduktion af driftens mandskabsstyrke med en stilling, 
hvilket kan ske ved naturlig afgang, og for at få driftsledelsen til at komme med et oplæg til hvordan 
opgaveløsningen i givet fald kan tilpasses en sådan reduktion i bemandingen. Nævnet venter med at tage 
stilling til dette og andre forslag til budgetudkastet foreligger. 
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8) Videre om nævnssamarbejde og samarbejdet med driften (jf. oplæg fra Biba til NM 10, 31/5) 
a) Mødestrukturen: 
Mange gav udtryk for, at der bør laves en form for huskeliste i forlængelse afreferaterne. Nævnssekretæren 
gjorde dog opmærksom på, at da der for nogle år siden blev indført en aktionsliste, fik det den bivirkning, at 
mange emner fra forrige nævnsmøde kom op og vende en gang til på det efterfølgende. Endvidere blev listen 
efterhånden temmelig lang og tidskrævende at holde ajour. 

*8 Konklusionen på dette nævnsmøde blev, at nævnssekretæren* (kun) skal lave en aftaleliste i forlængelse af 
referatet og/eller i margenen, hvoraf det fremgår, hvilken opgave der blev aftalt, hvem der er ansvarlig for at 
udføre opgaven og til hvilken tidspunkt. 

Der var tilfredshed med opdelingen af nævnsmøderne på møder om driften med afdelingslederen ca. hver 
anden gang og ca. her anden gang møder for nævnet alene, så dette kører foreløbigt videre, men der var dog 
ønske om på længe sigt og i forholdsvis stille perioder at begrænse hyppigheden af nævnsmøderne evt. ved 
at lave mindre arbejdsgrupper. 

b) Samarbejde med driften og c) Forholdet til personalet: 
Det er positivt, at der bringes mere information fra driften i Galgebakkeposten. Det er vigtigt, hvis fremføres 
kritik på nævnsmøderne af et eller andet vedrørende udførelsen af driftsopgaverne, at dette bliver gjort 
præcist og velbegrundet og i en god tone, så det ikke giver anledning til misforståelser og dårlig stemning 

*9 blandt personalet. Vedr. den årlige sommer kom sammen mellem nævn og ansatte: Jytte J. * spørger 
personalet om en passende dato og tidspunkt. 

9) Kort nyt vedr. nævnet 
• Forløbet af BO-VEST introkursuset for nye 14. juni: Steen S. og Mike deltog. Der var ca. 30 deltagere 
fra forskellige BO-VEST afdelinger. Kurset gav et rimeligt godt indblik i problemstillingerne for arbejdet i 
nævnet. Dog fremkom oplægsholderen med nogle ikke særligt seriøse bemærkninger om Galgebakken i 
forbindelse med diskussionen om salg af almene boliger. Mike nævnte i øvrigt, at der blev fortalt om en 
boligafdeling, som havde udskiftet NESA's elmålere med egne bimålere, hvilket havde givet store 
besparelse. 
Det er måske værd at undersøge, om dette også kan gøres på Galgebakken. 
• Forløbet af ekstraordinær V A-GF 18. juni: Ved starten af Generalforsamlingen viste det sig, at 
indkaldelsen var sket 2 dage for sent i følge vedtægterne, så Generalforsamlingen måtte aflyses. Bestyrelsen 
vil på deres kommende møde tage stilling til, om der skal indkaldes til en ny ekstraordinær GF eller om man 
kan vente til den ordinære GF i slutningen af maj 2008. 
• Forløbet af BO-VEST repræsentantskabsmøde 19. juni: Jens deltog som GB-repræsentant og Biba som 
bestyrelses-repræsentant. På mødet blev der vedtaget nogle mindre vedtægtsændringer for BO-VEST 
samarbejdet. Administrationsbidragets størrelse blev diskuteret og der var ønske om, at få klargjort mere 
nøjagtigt, hvilke ydelser administrationsbidraget dækker. 
• Indlæg til GB Posten nr. 321, deadline 28. juni: Resultatet af tv-afstemningen. Svar fra Biba på Stig 
Hansens indlæg i det forrige nummer. Nyt fra nævnet. 

10) Kort nyt fra og til driften og BO-VEST: 
• Nye regler om videoovervågning, modtaget fra Leif Hennings: Disse giver øgede muligheder for 
videoovervågning, men der skal skiltes om, at overvågningen foregår. 
• Legeredskaber i private haver: På baggrund af et tilfælde, hvor en stor trampolin er opstillet i en lille 
baghave, blev det diskuteret, om der kunne og burde laves nogle mere præcise regler for legeredskaber af 
hensyn til gener for naboerne. Konklusionen var, at det ikke bør laves yderlige regler om legeredskaber i 
private haver, fordi det er meget forskelligt, hvorvidt en trampolin el.lign. er til gene eller ej. Hvis de berørte 
naboer ikke kan snakke sig til rette, må de, som følger sig generet klage til ejendomskontoret, som så må 
vurdere forholdene. 
• Opfølgende skrivelse til højstræderne: Skrivelsen er endnu ikke færdig, men den kommer til at dreje sig 
om at friholde opkørslen ved trapperne og strædegangen for inventar, plantekasser og lignende primært af 
hensyn til ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø ved snerydning. Blandt andre Steen S. stillede 
spørgsmålstegn ved, om dette virkelig var nødvendigt og var generelt imod, at de nære fællesarealer i og 
omkring stræderne blev gjort for ensartede. Steen vil gerne kigge nærmere på skrivelsen fra Arbejdstilsynet, 
måske kan problemerne løses på andre måder, f.eks. ved at der bruges nogle smallere fejekoste. Biba gjorde 
opmærksom på, at der er tale om et langt forløb, og at der ikke foreligger en ny skrivelse fra Arbejdstilsynet. 

* 10 Dokumentation forelægges på næste nævnsmøde. 
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Oversigt over aftaler: 
1 * Biba: Kigge forbi nævnskontoret i sommerperioden. 
2* Sten: Rundsende liste med ferieplaner inden ferien. 
3* Sten, Biba, Simon: Tjekke tv-afstemningsresultat en ekstra gang inden offentliggørelse i kommende GBP. 
4* IT-udvalget v. Simon: Undersøge evt. begrænsninger i mulighederne for at vælge tv-kanaler. Inden ... ?? 
5* Jytte 0. + Sten: Fremskaffe yderligere oplysninger vedr. muskelhunde-forbud. Til NM 13, 9. august. 
6* Nævnet/husdyrreglementsudvalget?: Andre forslag til ændringer i husdyrreglementet. Til NM 13, 9. august 
7* Driften (Kaj/Leif H. ?): Fremskaffe div. økonomiske oplysninger. Til øko-udvalgsmøde den 8. august?? 
8* Sten: Indarbejde aftale liste i referatet fra nævnsmøde 12. 
9* Jytte J.: Spørge personalet om en datoforsammer-kom-sammen med nævnet. Inden NM 13, 8. august. 
10* Biba: Dokumentation vedr. arbejdsmiljøproblemer til næste nævnsmøde" 

16. august 2007. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

~11dfu1~1 
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Referat fra nævnsmøde 13, torsdag den 9. august 2007 

Indledende punkter: 
1) Til stede: Simon Lak Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Annette Schrøder, Steen 

Søndergaard, Biba Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Mike Hjorth Andersen, Ken Møller, Jens 
Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard. Kaj Agnershøj (afdelingsleder- ferie). 

2) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering 
a) Næste nævnsmøde: Nr. 14, torsdag den 23. august.: Teit Svanholm deltager. Afbud fra Simon, Annette 
og Kaj (ferie). Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: • Teit Svanholm fremlægger oplæg om økonomi i 
forbindelse med institutionssalg. • Forberedelse af de kommende beboermøder. • Status for tegninger til 
overdækninger, skinner på atelier-vinduerne og igangværende sager i øvrigt. 
b) Sommer-kom-sammen med ansatte: Jytte J. har rundsendt invitation med opfordring til at foreslå dato. 
c) Tur med Agendacentret søndag den 19. august: Biba deltager måske. 

3) Foreløbige referater fra: nævnsmøde 11, 13. juni og nævnsmøde 12, 28. juni: Begge godkendt. 
4) Tilføjelser til dagsordenen: 

Under pkt. 9: Trampoliner. Skilte ved købmanden. Under pkt. 10: Orlov til Simon. 

5) Planlægning af beboermøder 
a) Beboermøde om husdyrreglement, mandag den 10. september 
• Om muskelhunde: Det fremlagte forslag om forbud inkl. begrundelse og baggrund blev godkendt. 
•Andreændringsforslag til husdyrreglementet: Forslagene om forbud mod hunde, katte m.m. i 
supplementsboliger og D-huse blev godkendt. 
• Tidspunktet for ikrafttrædelse af nye regler blev drøftet. Der var stemning for, at de skal træde i kraft 

umiddelbart efter vedtagelsen på beboermødet fordi en overgangsperiode, hvor de gamle regler gælder, vil 
medføre, at der bliver anskaffet et stort antal dyr. 

b) Budgetbeboermøde, tirsdag den 25. september: 
• Opsamling fra økonomiudvalgsmøde onsdag den 8. august: Det første budgetudkast blev gennemgået 
grundigt på mødet og der blev fundet en række temmelig uproblematiske besparelser på budgetbeløb, som af 
forskellige årsager var blevet ansat for højt i budgetudkastet. Det ser ud til at den budgetterede 
huslejestigning hermed kan reduceres, så den kommer meget tæt på årets inflationsrate på 1,7%. 
• Forberedelse af andre punkter til beboermødet: - Revision af agendaplanen: Kommunen har tilbudt, at 
agendaplanen kan optrykkes i kommunens folder med det lille grønne regnskab for Galgebakken. Men der er 
to problemer i dette: dels skal kommunen have planen senest ved udgangen af august og det indebærer, at det 
ikke kan blive den af beboermødet godkendte agendaplan, som optrykkes. Endvidere fylder Galgebakkens 
agendaplaner erfaringsmæssigt mere end der er plads til i kommunens folder. - Revision af Landskabs
planen: Grønt udvalg og gartneren arbejder med forslag til revision. 

c) Beboermøde om råderet, tirsdag den 23. oktober: Husreglementsudvalget holder møder om dette i den 
kommende periode. Simon deltager i udvalget, når han har mulighed for det Ovf. pkt. 10 nf. ). 

6) Bevilling på 10.000 kr. til udarbejdelse af ny ansøgning til landsbyggefonden: 
BO-VEST anbefaler, at Galgebakken indsender en ny ansøgning til Landsbyggefonden om nedsættelse af 
huslejen. Administrationen tilbyder, at udarbejde en opdateret ansøgning for 10.000 kr. 

Inden nævnet tager stilling, vil det gerne have yderligere information om, hvad opgaven omfatter og 
hvordan administrationen er kommet frem til beløbet på 10.000 kr. Sten kopierer ansøgningen fra sidste år 

1 * og lægger dem i postkasserne. Biba indhenter nærmere information fra BO-VEST. 

7) Opfølgningsskrivelse til højstræderne: 
Punktet har udgangspunkt i, at ejendomskontoret vil udsende en skrivelse til beboerne i høj stræderne ( dvs. 
de stræder, hvor der fortrinsvis ligger rækkehuse), hvori de bliver bedt om at rydde det yderste af stykket 
foran forhaverne for hegn, plantekasser og lignende. Dette især af hensyn til arbejdsforholdene for 
ejendoms-funktionærerne ved snerydning. Til mødet havde Biba udarbejdet en gennemgang af forløbet 
omkring arbejdsmiljøforhold i stræderne og på ramperne. 

Flere nævnsmedlemmer gav udtryk for, at sådanne krav fra ejendomskontoret er problematiske, fordi den 
almindelige praksis på Galgebakken er, at det er de enkelte stræders beboere, som selv finder ud af, hvordan 
strædet skal indrettes. Derfor bør det undersøges, om ikke problemerne kan løses på andre måder f.eks. ved 
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at anskaffe snerydningsmaskiner, som bedre passer til forholdene på Galgebakken, så det undgås, at 
beboerne skal flytte en masse hegn, plantekasser og lignende. Biba gjorde opmærksom på, at personalet i 
mange år har været utilfredse med arbejdsforholdene ved snerydning, og hvis ikke der snart kommer en 
løsning kan konsekvensen blive, at ejendomsfunktionærerne ikke mere vil påtage sig frivillig snerydning. 
Steen Søndergård gjorde opmærksom, at han er gået ind i nævnsarbejdet, fordi han er principielt imod 
tendenserne til ensliggørelse af Galgebakken. Dette er årsagen til, at han ønsker at få mulighed for selv at 

2* kigge de forskellige papirer i sagen igennem. Biba kopierer div. papirer fra arbejdstilsynet og brandmyndig
heden m.fl. til postkasserne. 

8) Beboerhenvendelser vedr.: 
• Flytteboliger: Biba orienterede om en sag, hvor en beboer inden indflytning havde fået det indtryk, at en 
overdækket terrasse med hegn i forhaven var godkendt og ville blive stående. Men på indflytningsdagen fik 
beboeren klarhed over, at overdækningen og hegnet ikke var godkendt og samtidige hermed blev tingene 
nedtaget af en håndværker. Biba har aftalt med beboeren, at hun deltager i en drøftelse af sagen på næste 
nævnsmøde. 

Simon bemærkede, at dette minder om en anden sag, hvor et halvtag også blev pillet ned hen over 
hovedet på beboeren. Der kom en diskussion om rimeligheden i, at alle selvbyggede halvtag, skure og 
lignende konsekvent nedrives i flytteboliger. Simon mente, at driften i stedet bør afvente, at der på 
beboermødet den 23. oktober vedtages nærmere retningslinier for, hvad det fremover er tilladt at opføre. 
Jytte J. gjorde opmærksom på, at de arbejdsanvisninger til halvtag m.m., som beboerne i følge 
husreglementet skulle kunne få på ejendomskontoret, er noget, som der er blevet snakket om i årevis, uden at 
de er blevet lavet. Simon mente, at der bør findes en anden håndtering af det eksisterende selvbyggeri end 
nedrivning ved fraflytning. 
• Malerkvalitet: Der har været nogle tilfælde af meget dårligt malerarbejde i flytteboliger, som var udført af 
det faste malerfirma. Efter påtale har malerfirmaet rettet op på standarden. 
• Henvendelserne fra Stig Hansen vedrørende forskelligt: Nævnet har gennemset papirerne og noteret 
sig, at de forskellige spørgsmål og ønsker bliver besvaret. 

9) Kort nyt fra og til driften og BO-VEST: 
• Henvendelses-stedet ved rotteproblemer: Der er nogen uklarhed om, hvor beboerne skal henvende sig, 
når de vil anmelde problemer med rotter: hos kommunen eller på ejendomskontoret. 
• Trailerparkering: Et tidligere beboermøde har besluttet, at trailere skal stå på selve p-pladserne mellem 
bilerne. Skilte er bestilt hos et skiltefirma og der kommer nærmere information ud til beboerne om 
parkeringsordningen for trailerne. 
• Hr,Fl-relæer: Er ikke lovpligtige, hvis der - som på Galgebakken - i forvejen er opsat HFI-relæer. 
• Legepladser: Driften vil tage en runde, hvor eksisterende legepladser bliver lovliggjort. Derefter skal 
legepladsudvalget i gang igen, så de resterende gamle legepladser kan blive fornyet. 
• Sikkerhed ved trampolinerne: Nogle steder på Galgebakken har beboerne opstillet trampoliner på 

fællesarealerne. Formentlig er det afdelingens ansvar, hvis der sker ulykker, når trampolinen står på et 
fællesareal. Endvidere er trampoliner farligt legetøj, i særdeleshed hvis de mangler sikkerhedsnet, som det 

3* er tilfældet nogle steder. Steen S. snakker med beboerne fra de stræder, hvor der opstillet fælles trampoliner, 
om hvilken praksis de har med hensyn til sikkerhed, f.eks. aflåsning. Niels Keller mente, at trampolinerne 

4* burde fjernes omgående. Biba undersøger, hvilke regler som gælder mht. ansvar og forsikring. 
• Natsænkning: ELO-konsulenten anbefaler, at der indføres natsænkning og skønner, at der kan spares 
mellem 5 og 10% af varmeudgifterne. Det bør det undersøges: - Kan Galgebakken opnå den forventede 
økonomisk besparelse, når man tager højde for kommunens særlige incitament-takstsystem. - Vil 
besparelserne i nattetimerne blive brugt til at genopvarme de massive betonmure om formiddagen. - Kan 
nattesænkning forværre problemerne med fugt og skimmelsvamp. 
• Den våde sommer: Har medført, at maler- og snedkerarbejde på vinduerne bliver forsinket pga. regn. 
• Genopretningen på p-plads A efter fjernvarmearbejdet: Arbejdet er dårligt udført og Galgebakken har 
klaget til kommunen. Der holdes snart et møde. 
• Regning for udført havegenopretning: Er blevet sendt. 

10) Orlov til Simon: Simons arbejde indebærer, at han i en længere perioden skal rejse rundt over hele landet, 
og han kan derfor ikke deltage i hovedparten af de planlagte nævnsmøder. Derfor søger Simon orlov fra 
nævnet frem til årsskiftet. I stedet indtræder Steen Søndergaard, der er valgt som 1. suppleant. 

30. august 2007. Med venlig hilsen: 
Sten Ha~· nsen;i.nævnssekretr:;r 

r,1,tA{)1t, M . ,,.,/v "-· / 
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Oversigt over aftaler: 

I*: Biba: Indhente nærmere information fra BO-VEST vedr. ansøgningen til LBF til næste NM. 
2 *: Biba: Kopiere div. papirer til n.mdl. fra AT og kommunens brandmyndighed. 
3*: Steen S.: Undersøge praksis i stræderne for trampoliner på fællesarealer mht. sikkerhed til næste NM. 
4*: Biba: Undersøge gældende regler for ansvar og forsikring ved ulykker på trampoliner o.lign. til næste NM. 
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Referat fra nævnsmøde 17 torsdag den 4. oktober 

Særligt gæste-punkt: 

Galgebakken 
TLF. 43 ~4 15 OZ 

Til stede: Mike Hjorth Andersen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Ken Møller, Jens Ellesøe Olsen, Steen 
Søndergaard(?), Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Afbud: Simon Lak Jensen, Jytte Overgaard, 
Birthe Y. Nielsen, Annette Schrøder. Sten Hansen (nævnssekretær-forsinket deltog ikke under pkt. 1) 

1) Besøg fra NOVA 5 (arkitektfirma). 
På beboermødet den 10. okt. 2006 blev det besluttet at: 11 a) Der udarbejdes teg,iinger og anvisninger til udhæng 
og halvtage over hoveddøre, fælles skure, heg,i og private skure i private haver. b) Muligheden for at placere 
udestuer op ad huset.fjernes.fra husreglementet af fugthensyn. 11 (Fra GBP nr. 314, nov. 06 /ref.). Arkitektfirmaet 
NOVA 5 har fået til opgave at lave tegningerne. På aftenens nævnsmøde fremlagde Jørgen Kreiner-Møller og 
Marie Preisler-Berthelin et første skitseforslag til udhæng og halvtag. 

I løbet af fremlæggelsen kom der en række kommentarer fra nævnsmedlemmerne: Nogle støttede valget af 
fhv. dyre materialer og konstruktioner dels af hensyn til holdbarheden og dels ud fra æstetiske holdninger, andre 
gav udtryk for, at halvtagene bliver for dyre for mange beboere, hvorfor der bør tænkes i billigere modeller. 
Nogle mente, at der også skulle laves tegninger for 'hele halvtag' (altså halvtag som dækker hele indgangs
partiet, ligesom de fleste eksisterende halvtage, som beboerne selv har bygget), mens andre var imod dette med 
henvisning til, at det giver problemer med fugt pga. manglende luftcirkulation. Der var også forskellige 
meninger om, hvorvidt det er nødvendigt, at det er håndværkere, og ikke beboerne selv, som skal foretage 
boring i betonelementerne og montere stolpesko. 

Jytte, Ken og Biba deltager i mødet den 20. nov på Rådhuset, således at de forskellige problemstillinger og 
holdninger bliver præsenteret. 

Det ordinære nævnsmøde: 

Til stede: Ovennævnte fra GB minus fra Ken Møller (pga. arbejde). Endvidere Sten Hansen ( sekr. og ref. ). 
2) Forberedelse af beboermødet om husreglement og råderet, planlagt til 23. okt.: 

a) Udskydelse af mødet: Husreglementsudvalget foreslog, at beboermødet blev udskudt. Efter nærmere 
kalenderplanlægning blev beboermødet udskudt til tirsdag den 4. dec. 
b) Revision af husreglementet og råderetskatalog: Husreglementsudvalget har holdt møde om ændringer. 
Punktet udskudt til næste nævnsmøde, hvor der vil ligge et oplæg fra udvalget. 
c) Tegningerne til udhæng og halvtage: Se pkt. 1 ovf. 
d) Om beboermødet i øvrigt: • Spørgsmålet om fældning af en gråpoppel eller ej skal op på beboermødet. 
• Indkaldelse og materiale: Der skal besluttes en ny tidsplan, bl.a. inkl. aftale om trykning af materialet. 
• Der holdes møde med kommunens planafdeling om tegningsmaterialet mv. på Rådhuset den 20. nov. 

Indledende punkter: 

3) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering: 
a) Nævnsmøde 18, torsdag den 1. november. Mødeforbereder: Jytte 0. Hovedemner: • Dagsorden og 
materiale til beboermøde 4. dec. om husreglement og råderet. 
b) Komsammen ml. nævn og GBs ansatte tirsdag den 9. oktober: 11 ansatte har tilmeldt sig. Antallet af 
nævnsmedlemmer som deltager er stadig usikkert. Sten tjekker nævnskontorets mail i morgen og meddeler 
videre til Jytte J., som informerer kokkene. Sten melder i øvrigt afbud pga. 3-ugers efterårsafspadsering. 
c) BO-VEST fyraftensmøde torsdag d. 15. nov. kl. 17-20. Emnerne er bl.a. administrationsbidraget. 
d) Nævnsmøde 19, torsdag d.15. nov. Starttidspunkt rykket til kl. 20.15 ( pga. BO-VEST møde.) 
Mødeforbereder: Jytte J. 
e) Beboermødet om husreglement og råderet: Rykket til tirsdag d. 4 dec. (if. pkt. 2 ovf.) 

4) Foreløbigt referat fra Nævnsmøde 15: Sten havde det først færdigt til starten af nævnsmøde 17. Efter nogle 
udeladelser og rettelser blev referatet godkendt. De foreløbige referater fra nævnsmøderne 16 (20. sept.) og 
17 ( 4. okt.) kommer, så snart Sten får tid. Fra nævnet blev det bemærket, at det er uheldigt, at han er kommet 
så langt bagud med referaterne fra nævnsmøderne. Det blev kort drøftet, om tiden kunne skaffes ved at 
foreslå på et kommende beboermøde, at der kun laves beslutningsreferater fra beboermøder. 

5) Tilføjelser til dagsordenen: Fliseopretning i stræderne sat på under på under pkt. 8, efter ønske fra Jytte J. 
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6) Efterbehandling af budgetbeboermødet 25. september: 
Beboermødet var forløbet udmærket, og et budget med en historisk lav huslejestigning på kun 0.69% blev 
vedtaget med stort flertal. Desværre var der ikke mange beboere, som deltog i beboermødet (3,7 % /ref.). 

a) Budgettet: Blev vedtaget som fremlagt, men med et særskilt forslag fra nævnet og økonomiudvalget om 
reduktion af normeringen i driften ved naturlig afgang. På beboermødet var der en hel del diskussion og 
uenighed, inden forslaget blev vedtaget. 

På nævnsmødet blev der spurgt, hvordan reduktionen i driftens normering har påvirket stemningen blandt 
medarbejderne. Afdelingslederen mente, at diskussionen nok burde have været taget i en intern dialog 
mellem afdelingsleder og nævn frem for i et åbent økonomiudvalg og på et beboermøde. Fra nævnet blev der 
svaret, at eftersom forslaget var udtryk for et udbredt politisk ønske blandt beboerne om at holde 
huslejeniveauet nede, havde det ikke været muligt at benytte denne fremgangsmåde. På nævnsmødet blev det 
endvidere kort drøftet, hvordan/hvorvidt arbejdsgangene kan ændres samtidig med at serviceniveauet 
opretholdes. Afdelingslederen kommer med et oplæg om til et senere nævnsmøde. 

b) Teit Svanholms redegørelse: Denne blev fremlagt til orientering på beboermødet og blev for så vidt taget 
til efterretning, om end beboerne stillede mange spørgsmål. I diskussionen var der efterfølgende bred 
enighed blandt beboerne om, at V As ansvar for rådgivningen under forløbet nu måtte bringes frem. 

På nævnsmødet blev det besluttet, at Jens og Biba laver et oplæg til fremlæggelse på VA-bestyrelsens 
møde i november. Inden da bliver oplægget mailet rundt til alle nævnsmedlemmer for kommentarer. 

c) Agendaplan og landskabsplan: Planerne blev vedtaget som fremlagt, for landskabsplanen dog med den 
pointe, at beboerforslaget om popler på p-pladserne er indeholdt i landskabsplanen. 

d) Opstramning af proceduren for levering af budgetter og regnskaber til trykning via nævnssekretær 
Nævnssekretæren gjorde opmærksom på, at på Galgebakken (men vist ikke i andre VA-afdelinger) er det 
sådan, at årets budgetforslag og regnskab husstandsomdeles til beboerne i et samlet hæfte, hvori beboerne 
også kan finde alt det øvrige materiale til beboermødet. Nævnssekretæren har derfor til opgave at indsamle, 
samle og klargøre materialet og at sørge for at materialet sendes videre til offsettryk ude i byen. 

Erfaringsmæssigt er denne halvårlige opgave meget tidskrævende. Hvad angår nævnsmedlemmerne og 
beboerne i øvrigt har han ikke flere problemer med at fa fat i materialet til tiden, end hvad der må forventes, 
eftersom beboer-indlæg og -forslag til beboermøderne laves som ulønnet fritidsarbejde. Men hvad angår 
administrationens færdiggørelse og indlevering af dens ( og nævnets!) budgetforslag, så foregår dette alt for 
ofte på en så sendrægtig og ustruktureret måde, at nævnssekretæren ikke mener, at han fremover kan påtage 
sig denne del opgaven, med mindre at afdelingslederen (el. andre) vil påtage sig at levere alt budget
materialet samlet og i den rigtige rækkefølge (og udgave!) og som originalprint med signaturer+ 
sidenummer/sider-i-alt påført på bagsiden af hvert enkelt ark, og det hele i så god tid, at en evt. meget sen 
fyraften for nævnssekretæren i hvert tilfælde ikke skyldes det beboermødemateriale, som administrationen er 
ansvarlig for at få udarbejdet og afleveret. 

Afdelingslederen foreslog, at BO-VEST i stedet overtager opgaven med at indsamle, samle og fa 
fotokopieret materialet. Hermed vil udgiften til kopiering også blive dækket over administrationsbidraget, 
hvor trykudgiften i dag tages afbeboer-aktivitetskontoen. Nævnssekretæren havde bestemt ikke havde noget 
imod at slippe for alt bøvlet i forbindelse med indsamlingen mv. af materialet til budget- og regnskabs
beboermøderne, men for nævns-medlemmerne og beboerne i øvrigt ville der jo nok blive tale om noget 
tidligere og mindre elastiske deadlines. Hvad angår udgifterne til ekstern offsettrykning, så mente 
nævnssekretæren, at det tidligere havde været sådan, at den daværende afdelingsleder havde opdelt 
udgifterne på hhv. kontoen for administrations-bidraget og beboeraktivitetskontoen proportionelt med det 
antal sider som hhv. budgetmateriale og 'beboermateriale' udgjorde i det samlede hæfte. 

7) Opfølgning på beboermødet om husdyr-regler: 
a) Fremgangsmåde ved evt. 'kæledyrsproblemer': Der arbejdes på at finde en dyrlæge, som der kan 
henvises til ved tvivl om en hunds racetilhørsforhold. Udstedelse af husdyrtilladelser på baggrund af de 
modtagne nye registreringsskemaet påbegyndes snarest. Nævnssekretæren har efter færdiggørelsen af 
beboermødereferatet indskrevet det nye husdyrreglement så det foreligger både som en folder brug på 
ejendomskontoret og nævnskontoret og som et midtersideopslag i GB Posten nr. nr. 323, okt. 2007. 

b) Overdragelse af tidligere modtagne registreringsskemaet til ejendomskontoret: 
Da det oprindelige husreglementet blev vedtaget i år 2000 var det meningen, at der skulle oprettes et 
husdyrudvalg under nævnet til sammen med afdelingslederen at gennemgå og vurdere de modtagne 
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husdyrregistreringer og udstede husdyrtilladelser. Dette udvalg blev imidlertid aldring nedsat pga. 
manglende beboerinteresse. Nævnssekretæren modtog og samlede dog de registreringsskemaer, som 
beboerne afleverede både direkte på nævnskontoret og via ejendomskontoret. I den ca. 7-årige periode 
drejede det sig om 125 skemaer. Langt de fleste ( 110 stk.) i løbet af år 2001. Med det netop ændrede 
husdyrreglement er det nu alene ejendoms-kontoret, som står for opgaven med at modtage, vurdere og 
udstede/ikke-udstede husdyrtilladelser. Nævnssekretæren overdrog derfor mappen med de gennem tiden 
modtagne gamle husdyrskemaer til afdelingslederen. 

8) Kort nyt fra/til driften og BO-VEST: 
• Fliseopretning i stræderne: Jytte J. kunne ikke forstå, hvorfor der var blevet brugt en masse tid og penge 
på at nylægge hele flisegangen i Torv 7, hvor hun bor, eftersom fliserne hverken havde været skæve eller 
knækkede. Tilmed var der kommet en snublekant på et par cm. i overgangen imellem flisegangene i 
beboernes forhaver og strædets flisegang, og yde1mere manglede der nu et stykke med fliser i strædet på ca. 
15 cm., fordi strædefliserne var blevet lagt ned igen uden mellemrum. 

Afdelingslederen orienterede om, hvordan behovet for og omfanget af fliseopretning var blevet fastlagt: 
Sammen med en af sine medarbejdere havde han gennemgået strædernes belægninger og trapper for fejl og 
mangler. På grundlag af denne gennemgang havde han fremstillet det materiale, som udgjorde opgavebeskri
velsen for firmaet, som har fået opgaven. Der bliver derfor kun omlagt hele flisegange i de stræder, hvor det 
er nødvendigt, og ny lægningen foregår i så fald efter de nugældende regler for udførsel af faste belægninger, 
ifølge hvilke der ikke må være mellemrum mellem de enkelte fliser. Herved kan der blive et reststykke i 
strædet, hvor der ikke er tilstrækkelig plads til en flise. Dette reststykke vil senere blive udfyldt med 
chaussesten ( = små brosten . ) 

Efter Jyttes henvendelse på ejendomskontoret, har afdelingslederen spurgt hos firmaet, men her mente 
man ikke, at Jyttes beskrivelse af belægningens tilstand i Torv 7 inden fliseomlægningen var korrekt. I Jyttes 
stræde skulle det øverste trappetrin rettes op. 

Jytte fastholdt både sin beskrivelse af sit strædes flisebelægning inden omlægningen og sin beskrivelse af 
det udførte arbejde. I øvrigt var der intet gjort ved trappen, hvor et af trinene måske (stadig) var en lille 
smule skævt. Hun tilføjede, at hvis der også er andre stræder, hvor lignende bagateller har medført EN 
tilsvarende omfattende nylægninger af fliserne, så har Galgebakken fået udført et overflødigt, dårligt og dyrt 
stykke arbejde. 
• Der tages kontakt til en ekstern legepladskonsulent, som sammen med Lars Østervang gennemgår 
legepladserne. Jens om spurgte om udgiften til denne konsulent blev betalt af administrationsbidraget. 
• Malerarbejdet af døre og vinduer i Over er næsten færdigt på trods af den meget våde sommer. 
• Der er kun tre ejendomsfunktionærer, som har tilmeldt sig ekstra snerydning uden for normal arbejdstid. 
Der er truffet aftale med en eksternt firma om at bistå med snerydning, hvis det bliver nødvendigt. 
• Der holdes møde på mandag med Jesper Rasmussen fra BO-VEST, som har været til et første møde i 
Landsbyggefonden om blandt andre GBs ansøgning om huslejenedsættelse. 

9) kort nyt vedr. nævnet 
• Jytte J. efterlyste en information om den nye måde at betale antennebidrag mv. på, som fremgår af 
huslejeopkrævningerne, fordi opgørelserne her er meget svær at forstå. Jytte vil prøve at få fat i noget 
information og bringe det i GB Posten. 
• Nævnssekretæren havde opgjort antallet af opsamlede afspadseringstimer pr. 10. sept. til 42,5 timer. 
Endvidere var der ca. 25 afspadseringstimer i perioden fra 11. september og frem til i dag. Han bruger 
afspadseringen til at holde fri i ugerne 41,42 og 43. 
• Jytte J. havde modtaget en forespørgsel fra syklubben, om de kunne få penge - evt. fra restbeløbet fra 
strædepengene til at købe forskellige småting, sakse, tråd o.lign. til klubben. I nævnet var stemningen for, at 
den slags ting må beboerne enten medbringe hjemmefra, eller også må klubben søge beboermødet om at få 
afsat et beløb på budgettet. 
• Fra mødeforberederne (Sten og Jytte 0.) lå der en opfordring til at bremserne bliver slået i og der 
prioriteres, fordi tempoet er alt for højt. Biba bemærkede hertil, at de mange opgaver og det høje tempo ikke 
er noget nævnet ønsker og finder på, men er en følge af opgaver og problemer, som kommer udefra. 

3. december 2007. Med venlig hilsen: 
S,!e.,'t yansen1 ~cyvnssekretær 
\ / I \/ 
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Referat fra nævnsmøde 19 torsdag den 15. november. 
Mødet startede ført kl. 20.30 pga. sammenfald med fyraftensmøde i BO-VEST. 

A. Indledende punkter: 
·• 

1) Til stede: Mike Hjorth Andersen, Niels Keller, Ken Møller, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Biba 
Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Jytte Jørgensen, Jens Ellesøe 
Olsen, Steen Søndergaard. 

2) Kommende møder - tilmelding og evt. kort orientering: 
a) Næste Nævnsmøde: NM 20, tor. d. 29. nov.: Mødeforbereder: Jytte 0. 
b) Næste nævnsmøde igen: NM 21, torsdag d.13. dec.: 

Mødeforbereder: J1tte 0. Hovedemner: • Mødeplan for 1. halvår 2008. 
c) Møde i kommunen om tegninger til halvtag m.m. 20. nov. kl.10.00: Biba, Jytte J. og Ken deltager. 
d) Beboermøde tir. d. 4. dec. start kl. 18.30! om husreglement og råderet: Pt. ingen afbud fra n.mdl. 
e) Møde i BO-VESTs IT udvalg, 24. nov., om Brøndby antenneforening: 

Niels K. og Kristian fra GBs IT-udvalg deltager. 

3) Foreløbigt referater fra: Nævnsmøde 17, 4/10: Blev ikke behandlet færdigt. 

4) Dagsordenen: - Besvarelse af henvendelse om strædeskur fra Torv 7 sat på som pkt. 8. 
- Behandlingen i V As bestyrelse af nævnets henvendelse vedr. salg af gamle beboerlokaler sat på som pkt. 9. 

B. Hovedpunker - dvs. til grundig behandling og beslutning: 

5) Sidste forberedelse af beboermøde om råderet og husreglement. 
a) Stillingtagen til tegningerne til skure og halvtag fra NOVO 5: På nævnsmøde 17 den 4. oktober 
forelagde arkitekterne fra NOVA 5 deres første skitseforslag til tegninger af halvtag. I nævnet var der 
forskellige holdninger til forslaget, og det blev besluttet at Biba, Ken og Jytte J. skulle deltage som 
repræsentanter for nævnet på mødet den 20. nov. med kommunens planforvaltning om tegningerne og det 
videre forløb. 

Til det aktuelle nævnsmøde havde arkitekterne fra NOVA 5 _kun nået at få de to første sider med den 
generelle projektbeskrivelse færdig. De reviderede tegningsforslag og detailbeskrivelserne vil først ligge klar 
op til mødet med kommunen den 20. nov. Biba oplyste, at tegningerne ikke kommer til at indeholde 'hele 
halvtage', som nogle nævnsmedlemmer på sidste nævnsmøde havde ønsket. Dette fordi arkitekterne - af 
faglige grunde- ikke ville gå ind for en sådan løsning, hvilket arkitekterne havde oplyst den 6. nov. på et 
møde i 'kontaktgruppen' (som består af afdelingsleder Kaj Agnershøj samt Biba og Niels). Vedr. modeller 
for halvtage opført med almindelige og prisbillige materialer: Baseret på erfaringerne fra andre boligområder 
(Hyldespjældet og Albertslund Syd) var vurderingen, at kommunen dels af lovmæssige grunde og dels af 
arkitektur-politiske grunde næppe vil godkende sådanne typer halvtag. Det vil i praksis sige, at valget for 
Galgebakkens beboere står mellem modeller på grundlag af professionelt udførte tegninger, som f.eks. de 
udførte tegninger fra NOVA5, eller slet ingen halvtage. På disse vilkårprincip-godkendte nævnet forslaget 
fra NOVA 5 til forelæggelse på beboermødet den 4. dec. 

b) Stillingtagen til oplæg fra husreglementsudvalget om ændringer i husreglementet: Oplægget var ikke 
blevet færdigt til nævnsmødet, men Biba opsummerede det væsentligste: 
• Hegn: I skel mellem de private baghaver bibeholdes standard Galgebakkehegn med en højde 180 cm. som 
det eneste tilladte. I skel mellem rækkehusenes forhaver kan samme type hegn opsættes, men kun med en 
højde på max. 160 cm. Parallelt med husenes facader må beboerne frit vælge hvilke de type hegn de evt. vil 
opsætte, men højden må max. være 100 cm, og hegnet må kun opsættes inden for det råderetsområde, som 
anvises i husreglementet. I rækkehusstræderne svarer råderetsområdet til linien i flugt med skurets yderkant 
og vinkelret ud fra forhaveskellet. • Strædeskure: På tidligere nævnsmøder er der principgodkendt en 
model for fælles strædeskure med tegninger og arbejdsanvisninger, og hvor materialerne bliver leveret 
færdige og klar til samling af beboerne i strædet. 
• Betydningen af "halv-privat" i husreglementet: Der var forskellige opfattelser blandt nævnsmedlem
merne af, hvad meningen egentlig er, når husreglementet betegner forarealer (=forhaver) som halv-private: 
Betyder halvprivat blot, at der skal være adgang til hoveddøren for personer med et ærinde, eller indebærer 
"halv-privat" også, at naboerne, hvis de ønsker det, i et eller andet omfang har ret til indflydelse på, hvordan 
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forhaven bruges og indrettes? Dette blev der ikke enighed om i nævnet, og der kom ingen konklusion på 
diskussionen. 
• Forslag om hvidpigmentering og ludbehandling: Til nævnsmødet forelå en vejledning i hvidpig
mentering af træværk udarbejdet af Galgebakkens.maler: Der skal påføres ny klar lak inden der påføres 
hvidpigmenteret bejdse, hvis det skal sikres at træværket senere kan tilbageføres til dets oprindelige 
udseende. En enden metode til hvidfarvning er ludbehandling, men afdelingslederen frarådede ludbehandling 
som en alternativ metode, fordi ludbehandlet træ kræver meget vedligeholdelse og fordi det ikke kan 
tilbageføres til det oprindelige udseende. 

På nævnsmødet var holdningen dog, at der også skal udarbejdes en vejledning i ludbehandling, både fordi 
der var stemning for dette på beboermødet i nov. 06, og fordi det må antages, at beboerne er i stand til at 
forstå og stå inde for konsekvenserne af deres valg, hvad angår vedligeholdelsen af deres bolig. 

c) Det forventede videre forløb efter beboermødet på Galgebakken og i kommunen: Baseret på 
erfaringerne fra andre boligområder i kommunen oplyste Biba, at kommunen formentlig træffe beslutning 
om, at der skal udarbejdes en lokalplan for Galgebakken. Erfaringerne tyder dog også på, at der kan gå 
ganske lang tid, inden kommunen rent faktisk går i gang med at udarbejde forslag til en lokalplan og at dette 
forarbejde yderligere vil tage et stykke tid. Nævnssekretæren gjorde opmærksom på, at hvis Kommunal
bestyrelsen på et eller andet tidspunkt i fremtiden skulle vedtage en lokalplan for Galgebakken, som 
indeholder specifikke og restriktive regler for hegn, skure, halvtag og lignende, så kan forvaltningen 
efterfølgende formentlig udstede påbud om nedrivning af alle de eksisterende gør-det-selv byggerier på 
Galgebakken, som beboerne igennem årene har opført. 

d) Forslag om mundkurv til muskelhunde: På beboermødet den 10. september 2007 blev det med stort 
flertal besluttet, at det fremover skal være forbudt at holde muskelhunde på Galgebakken ( defineret ved 9 
forskellige hunderacer). Beboermødet besluttede dette, fordi muskelhundes - og i særdeleshed de 
pågældende racers - adfærdsanlæg hyppigt er sådan, at hundene ikke bør bo i et tæt-lav bebyggelse som 
Galgebakken. Imidlertid er der et antal af disse muskelhunde på Galgebakken, som ejerne må have, hvis 
hundene forinden beboermødet var blevet registret. Derfor kan der gå mange år inden Galgebakken bliver 
helt fri for den utryghed og risiko, som disse hundene indebærer og derfor er nogle beboere er kommet med 
den ide, at der på et nyt beboermøde besluttes et påbud om, at muskelhunde(= de hunderacer, som er anført i 
husreglementets forbudsliste) skal bære mundkurv, når de med færdes uden for boligen. 

Efter diskussion på nævnsmødet blev der enighed om, at nævnet vil fremsætte forslag om et sådant påbud 
om mundkurve til muskelhunde på beboermødet den 4. december. Der blev i øvrigt spurgt til, hvor mange 
registreringer af husdyr/hunde/muskelhunde, som ejendomskontoret har foretaget siden 11. september, og 
det blev drøftet, om det lovgivningsmæssigt vil være muligt at offentliggøre en liste med de adresser på 
Galgebakken, hvor der er udstedt tilladelse til at holde husdyr/hunde/muskelhunde. Afdelingslederen kunne 
ikke på stående fod oplyse tal for de foretagne registreringer. 

e) Beslutning om indkaldelse og dagsorden til BM 4 dec.: Det blev besluttet, at Biba færdiggør materialet 
med forslagene til beboermødet og rundsender dette pr. mail til nævnsmedlemmerne søndag eftermiddag for 
kommentarer i løbet af søndag aften. Hvis kommentarerne gør det nødvendigt, må der holdes et 
ekstraordinært nævnsmøde. Starttidspunktet for beboermødet er fremrykket til kl. 18.30, fordi arkitekt Jørgen 
Kreiner-Møller skal deltage i et Masterplan Syd-møde samme aften. I beboermødedagsordenen (udkast nr. 2) 
indføjes efter hvidpigmentering/ludbehandling af træværk: - Godkendelse afreferatet fra beboermødet 10. 
sept. om husdyrreglement og - Forslag om mundkurv til muskelhunde. 

t) Praktisk om beboermødet: • Sten sørger for fotokopiering af indkaldelsen, som skal husstandsomdeles 
20. nov. •Materialetskal husstandsomdeles 27. nov. Sten har lavet aftale med trykkeren om levering af 
materialet senest onsdag aften d. 21. nov.• Dorte Brink stiller op som dirigent. Sten stiller op som referent. 
• Sten sørger for at bærbar pc + overheadprojektor bliver opstillet til beboermødet. 

6) Nævnssekretær opgaver og arbejdstimer ifølge div. aftaler og i iht. realiteterne 
Sten har ikke nået at lave oplægget. Punktet udsættes til næste nævnsmøde. 

7) Forslag og tilbud fra Skrænt 1 om at blive forsøgsstræde for pergolarenovering: Jens Sandfelt har på 
vegne af Skrænt 1 skrevet et brev til nævnet: På strædemødet den 28. okt. i Skrænt 1 var beboerne meget 
enige om, at pergolaen i deres stræde i høj grad trænger til renovering og at det bør ske snarest. Da 
pergolaerne over hele Galgebakken ligeledes trænger til renovering, foreslår og tilbyder Skrænt 1, at de 
bliver et pilotstræde for pergolarenovering, så der kan til indhentes erfaringer mht. udgiftsniveau mv. Inden 
nævnsmødet havde Sten henvendt sig til Jens for lidt uddybende orientering om deres forslag og tilbud. Bl.a. 
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oplyste Jens, at beboerne i strædet formentlig godt kan og vil udføre arbejdet i fællesskab, så der altså kun 
bliver tale om udgifter til materialer og ikke til arbejdsløn. Jens foreslog, at han og et par andre beboere fra 
strædet mødes med nævnet for en grundigere drøftelse af deres forslag til pergola-projekt. 

Nævnet fandt det meget positivt, at der kom et sådant initiativ fra beboerne i et stræde, men imidlertid var 
der ikke flertal for at støtte op om Skrænt l's forslag. Primært med den begrundelse, at hvis Skrænt 1 får 
penge til at renovere pergolaen, vil der formentlig hurtigt komme ansøgninger fra flere andre stræder om det 
samme. Men der først er afsat penge på langtidsplanen til renovering af pergolaer i år 2009-10, (hvor der i 
øvrigt kalkuleres med, at arbejdet udføres af håndværkere), så derfor kan en imødekommelse af Skrænt l's 
ansøgning medføre, at der opstår problemer med overholdelse af budgettet for år 2008. Skrænt 1 må derfor 
beklageligvis vente til år 2009-10, men måske kan strædet blive blandt de første, som får renoveret deres 
pergola. Afdelingslederen supplerede med, at driften ved henvendelse fjerner pergolaoverlæggere de steder, 
hvor disse er så ødelagte, at der er risiko for nedstyrtning. Sten formulerer et brev om nævnets afslag til 
Skrænt 1. (Han sender et udkast rundt pr. mail til nævnsmedlemmerne inden afsendelse) 

8) Skriftligt svar på afslag om strædeskur: Jannik La Cour fra Torv 7-18 har skrevet til nævnet, fordi han 
gerne vil have et skriftligt begrundet afslag på Torv 7's ansøgning om et strædeskur. Han oplyser, at han på 
et tidspunkt har modtaget et afslag pr. tlf. fra Biba, men han fik ikke rigtigt fat i, hvilke gældende regler hun 
henviste til som begrundelse for afslaget. 

Biba oplyste på nævnsmødet, at hun havde orienteret Jannik om, at Torv 7's ønskede placering af stræde
skuret i mellemgangen mellem rækkehusene ville være i strid med brandreglerne, og at hun havde foreslået 
ham, at Torv 7 i stedet for et strædeskur anvender nogle af de tidligere skralderum i de private skure. Biba 
resumerede, at problemet med strædeskure og brandregler tidligere er blevet diskuteret på nævnsmøder 
ligesom muligheden for at anvende de tidligere skralderum som alternativ til fælles stræde-skure, om end der 
ikke er blevet truffet en beslutning i nævnet om dette. Biba skriver et svarbrev til Jannik og Torv 7. 

9) Orientering om V A bestyrelsens indstilling til nævnets anmodning om erstatning for rådgivning: 
Biba orienterede om, at V As bestyrelse på deres møde den 14. nov. har behandlet nævnets anmodning om 
erstatning for div. udgifter pga. dårlig rådgivning fra VA i forlængelse af frasalget af de gamle beboerlokaler. 
På bestyrelsesmødet besluttede V As bestyrelse at afvise nævnets anmodning primært med henvisning til 
revisorfirmaet Deloittes gennemgang af og konklusion på sagen. 

I nævnet var der nu enighed om, at det næste skridt bør være at få juridisk rådgivning fra en advokat, som 
er uafhængig af V A/BO-VEST. De nødvendige økonomiske midler til advokathonorar kan tilvejebringes 
ved, at beboerne på regnskabsbeboermødet i april beslutter at afsætte et passende beløb til formålet. Når 
nævnet har fået afklaret spørgsmålene om beløbsramme m.m. noget mere, bør beboerne orienteres om 
situationen i Gb Posten i god tid inden beboermødet. 

C. Punkter til orientering og evt. kommentarer 

10) Beboerhenvendelse vedr. problemer med manglende varmt vand: Henvendelsen drejer sig om, at 
beboerne i et par boliger i Vester 1 meget længe har manglet tilstrækkeligt varmt brugsvand. Beboerne har 
(igen) også henvendt sig til ejendomskontoret, som forhåbentlig med hjælp fra GBs VVS firma kan få løst 
problemet. 

11) Opsamling fra BO-VEST fyraftensmøde om administrationsbidraget tor. d. 15. nov.: Biba orienterede: 
Mødet var præget af, at de sammenlagte boligadministrationer i BO-VEST har forskellige traditioner for 
hvilke administrative serviceydelser man leverer til afdelingerne. På fyraftensmødet var der dog ikke tvivl 
om, at beboerrepræsentanterne foretrækker en model, hvor der skelnes mellem: 1. Obligatoriske administrati
ve basisydelser, som alle afdelinger skal betale for ved et ensartet administrationsbidrag. 2: Administrative 
tilkøbsydeiser, som afdelingerne frit kan vælge at få leveret fra BO-VEST mod en ekstra betaling. Imidlertid 
er der stor uklarhed om, hvad der nødvendigvis er og må være obligatorisk og hvad der kan være frivilligt. 

12) Kort nyt vedr. nævnet: Udskudt til næste nævnsmøde. 

13) Kort nyt fra/til driften og BO-VEST 
• Rykker for advokatnotat og redegørelse vedr. kopimaskineudgifter: Teit Svanholm stillede sidst i 
udsigt, at nævnet ville modtage materialet inden budgetmødet, som blev afholdt den 25. sept, men nævnet 
har ikke modtaget noget. Afdelingslederen kan dog oplyse, at direktør Danny Andersen i mellemtiden har 
overtaget sagen, og der er grund til at forvente, at der kommer en fordelagtig løsning på problemerne. 
• Ateliervindues-skinner: Afdelingslederen oplyste, at 207 stk aluminiums-skinner er modtaget i sidste uge 
og opsætningen begyndes i den kommende uge 47, hvis vejret tillader det. 
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• Nyt om muligt påbud fra kommunen om fældning af popler på p-pladser pga. kloakproblemer? 
Afdelingslederen oplyste, at der ikke er noget nyt. 
• Nyt om tilbudspris fra tømrerfirma for stræde-fællesskure ?: Biba oplyste, at det var forventet, at 
firmaet havde en tilbudspris klar til i dag, men der er endnu ikke modtaget noget. 
• Nyt om evt. sagsanlæg fra beboere i Mark 2-2 om fjernet halvtag og stakit ? Afdelingslederen oplyste, 
at han har mødtes med beboerne og de har oplyst, at de ikke vil gå videre med sagen. De vil i stedet se, hvad 
beboermødet den 4. dec. om husreglement og råderet beslutter mht. halvtag og hegn. 
• Salg af almene boliger: Biba orienterede om, at Højesteret har afsagt en dom, som går boligselskaberne 
imod. Dette indebærer, at hvis et beboermøde/afdelingsmøde beslutter det og hvis Kommunalbestyrelsen 
godkender det, så kan almene boliger sælges fra, uanset om boligselskabet er imod salget. Biba oplyste i 
øvrigt, at V As bestyrelse har planlagt et møde den 17. januar med Galgebakkebeboere fra salgsgruppen. 

3. december 2007. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 
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Referat fra nævnsmøde 20, 29. november 2007 
A. Indledende punkter: 

1) Til stede: Jytte Jørgensen, Jens Ellesøe Olsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Steen Søndergaard, Biba 
Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Mike Hjorth Andersen, Niels Keller, Ken Møller, Birthe Y. 
Nielsen. Afdelingsleder Kaj Agnershøj (friaften). 

2) Oversigt over kommende møder: 
a) Først kommende nævnsmøde, NM 21 torsdag d. 13. dec.: Mødeforbereder: Jytte 0. Særlige emner: 
Mødeplan for 1. halvår 2008. Der bliver lidtjule-afslutningstraktement til mødet. 
b) Næst kommende nævnsmøde, NM 1, torsdag den 10. januar 2008: Afbud fra Niels. 
c) Beboermøde 4. dec. kl. 18.30 om råderet, husreglement og muskelhunde: Ingen afbud. 

3) Foreløbige referater fra nævnsmøde 17, 4. okt. og nævnsmøde 19, 15. nov.: 
Begge godkendt uden væsentlige ændringer, men først efter væsentlige diskussioner. 

4) Dagsordenen: Godkendt. 

B. Hovedpunker~ dvs. til grundig behandling og beslutning: 

5) Beboermøde om råderet og husreglement 
(Materialet til beboermødet lå klar på www.gbakken.dk fra tor. d 22. nov. Husstandsomdelt tir. d 27. nov.) 

5a) Opsamling fra mødet tir. d.20. nov. i kommunens byplanafdeling vedr. tegninger og lokalplan mv.: 
Baggrund og formål med mødet i byplanafdelingen: 
Mødet blev afholdt efter forslag fra NOVA 5 arkitektfinnaet for at få en foreløbig vurdering af, om forslaget 
ville kunne godkendes. For at sikre, at Nævnets forskellige holdninger til tegningerne og især til spørgsmålet 
om fuld overdækning af rækkehusindgangspartiet deltog 3 nævnsmedlemmer i mødet: Biba Schwoon, Jytte 
Jørgensen og Ken Møller. Fra Galgebakken deltog endvidere afdelingsleder Kaj Agnershøj og Niels Enevold 
(byggeudvalget). Fra NOVA 5 deltog Jørgen Kreiner-Møller. Fra Miljø- og Teknikforvaltningen deltog 
Anne Dan og Dan Gabriel Jensen. 
På mødet redegjorde JKM for forslaget. Det blev nævnt, at tegnestuen af faglige grunde ikke havde medtaget 
forslag om fuld overdækning af rækkehusindgangspartiet. Nævnsmedlemmerne gjorde det klart, at der ikke 
var enighed om dette, men at et kommende beboermøde skulle tage stilling til forslagene og deres videre 
bearbejdning. 

5b) Drøftelse af husreglements- og råderets-materiale i sammenhæng: 
Nævnets drøftelse tog udgangspunkt i NOVA 5s tegninger til halvtage. Flere nævnsmedlemmer mente, at 
forslaget burde have omfattet forslag til fuld overdækning af rækkehusindgangspartiet, eftersom det var 
fremgået af første forelæggelse, at flere beboere måtte forventes at ønske dette. 
Som tidligere var nævnsmedlemmerne ikke enige om spørgsmålet om nødvendigheden af mere lys og luft til 
indgangspartiet, og flere gav udtryk for, at der ikke var problemer på deres bopæl trods overdækning af hele 
arealet. 
På beboermødet 10.10.06 blev det ikke specificeret, hvordan halvtagene skulle udformes, blot at 
Galgebakken skulle bestille forslag til udhæng og halvtage hos arkitektfirmaet NOVA 5, som allerede kendte 
Galgebakken fra de tekniske undersøgelser. 
Nævnet diskuterede desuden spørgsmålet om en evt. lokalplan for Galgebakken set i forhold til en 
kommende helhedsplan. Flere gav udtryk for, at man ikke var parat til at vente på et sådant - længerevarende 
- godkendelsesforløb for at få forslagene til udhæng og halvtage godkendt af kommunen og betvivlede, at en 
sådan godkendelse var nødvendig, især så længe der ikke fra Landsbyggefonden er tilkendegivet, hvornår 
Galgebakken kan komme i betragtning til en helhedsplan. 
Spørgsmålet om evt. godkendelse aftegningerne som grundlag for et råderetsprojekt, hvis Galgebakken på 
beboermødet principielt godkender brug af kollektiv råderet, blev diskuteret. En evt. forhøjet husleje vil 
skulle godkendes af V As bestyrelse og kommunen for at sikre, at huslejens størrelse ikke vil give 
udlejningsvanskeligheder. 
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Eksisterende dobbelt-halvtage: 
Det er tidligere vedtaget på et beboermøde, 17. januar 2005 (referat i GB-Posten nr. 298, april 2005), om 
overholdelse og håndhævelse afhusreglementet, at halvtage, der ikke er godkendte, nedtages ved fraflytning. 
De fleste rækkehushalvtage er lavet som dobbelt-halvtage, hvilket vil sige, at begge halvtage vil blive 
nedtaget, hvis det ene lejemål fraflyttes. 
Et flertal af nævnsmedlemmerne gik ind for, at der på beboermødet den 4.12.07 skulle fremlægges et forslag 
om, at Driften skal ophøre med denne praksis. Dog skal Driften have mulighed for at sondre mellem 
halvtage, som er konstrueret på en bygningsmæssigt forsvarlig måde, og som er i god vedligeholdelsesstand 
og derfor ikke skal nedtages - og halvtage, som er konstrueret bygningsmæssigt uforsvarligt eller er 
misligholdte og derfor skal nedtages. 
Steen Søndergaard formulerer et ændringsforslag til beboermødet ud fra disse retningslinier. 

5c) Muskelhundeforslaget: 
Som tidligere aftalt skulle det undersøges, om forslaget om mundkurv til lovligt boende muskelhunde ville 
kunne godkendes af politiet. Driftsassistent Ken Petersen havde indhentet oplysning om, at det ikke ville 
være muligt iflg. hundeloven at godkende forslaget, da Galgebakkens stier er offentlige. Kun Politidirektøren 
ville kunne udstede et sådant påbud til en hund, som allerede havde bidt. Jytte Overgaard og Biba Schwoon 
havde været i kontakt med politiet, uden at have fået kontakt med den rigtige person. Biba fortsætter 
kontakten for at få en autoritativ udtalelse. 

5d) Hurtig gennemgang af dagsordnen og hvem fremlægger hvad: 
• Punkterne vedr. halvtage, råderet og husreglement (5,6,7,8 og 11): Primært Biba, men aftaler nærmere 
med husreglement-udvalgets øvrige medlemmer (Birthe Y. Nielsen, Susanne Messell og Anita Sørensen) 
• Muskelhundeforslaget (pkt.10): Jens fremlægger. 
• Mødetilrettelæggelse: Steen Søndergaard og Biba mødes med Dorte Brink ( dirigent-kandidat). 

6) Udgifter til Reparation af den bærbare: Udskudt til næste møde. 

7) Yderligere om advokatvurdering beboerhussalg: Udskudt til næste møde. 

8) Henvendelse fra Skrænt 3 om fjernelse af poplerne på p-pladsen foran husene: 
På et strædemøde i Skrænt 3, den 31. oktober besluttede beboerne, at de gerne ville have fjernet poplerne og 
stakittet, som står ude på parkeringspladsen foran deres boliger. 
Beslutning: Nævnet overdrog sagen til behandling i grønt udvalg. 

C. Punkter til kort orientering og evt. kommentarer 

9) Kort nyt vedr. nævnet: 
• Svar til Skrænt 1: I referatet fra nævnsmøde 20 har Sten refereret nævnets drøftelse af og beslutning vedr. 
Skrænt 1 's ønske om at blive pilotstræde for en renovering af Galgebakkens pergolaer. Biba skriver et 
svarbrev til strædet ud fra dette referat. 
Øvrigt kort nyt fra nævnet blev udskudt til næste nævnsmøde. 

10) Kort nyt fra/til driften og BO-VEST: Udskudt til næste nævnsmøde. 

25. januar 2008. Med venlig hilsen: 
Sten Hansen, nævnssekretær 

~ 
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Referat fra nævnsmøde 21, torsdag den 13. december 2007 

A. Indledende punkter: 

Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jytte Overgaard, Annette Schrøder, Steen 
Søndergaard, Biba Schwoon. Kaj Agnershøj (afdelingsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Ken Møller, 
Jens Ellesøe Olsen 

1) Nævnsmødeplan for 1. halvår 2008 (forslag vedlagt dagsordenen) 
Ændringer i forhold til forslaget: 
• Datoen for regnskabsbeboermødet bliver tirsdag den 15. april 2008. 
• Dato for ekstraordinært beboermøde i 1. halvår 2008 om husreglement: Datoen blev ikke fastlagt nærmere. 

2) Oversigt over kommende møder: 
a) Næste nævnsmøde (NM 1, 2008): Torsdag den 10. januar. Afbud fra Niels. • Mødeforbereder: 
Jytte Jørgensen. • Særlige emner: - Færdigbehandling af referatet fra nævnsmøde 20. - Forberedelse af 
BO-VEST fyraftensmøde 2 om produkter og ydelser" 
b) Næste nævnsmøde igen, NM 2, 24. jan. 08: Afbud fra Niels. 
c) BO-VEST fyraftensmøde nr. 2 om produkter og ydelser, mandag den 25. febr. 08 kl. 17-20 
d) Møde for nævnsmedlemmer om beslutningsreferat fra nævnsmøde 20, 29. nov (jf. nf.): 

3) Foreløbigt referat fra Nævnsmøde 20, 29. nov.: Referater (inkl. foreløbige referater) skal kun udformes 
som beslutningsreferater. Godkendelse af referat fra NM 20 udskudt til nævnsmøde 1 i 2008. 

4) Tilføjelser til dagsordenen: - Galgebakkens institutioner sat på som nyt pkt. 7 under beslutningspunkter. 
- Bredbåndsløsning sat på som nyt pkt 8 under beslutningspunkter. 

B. Hovedpunker- dvs. til grundig behandling og beslutning: 

5) Efterbehandling af beboermøde 4. dec. om råderet, husreglement og muskelhunde 
Opsamling på beboermødets tilkendegivelser/beslutninger vedr. 
a) Halvtagstegninger: Beboermødet besluttede, at nævnet skulle fremskaffe tegninger til halvtage på 
baggrund. Af beboermødets diskussioner og ønsker. 
b) Div. forslag vedr. husreglementet: Nævnet samlede især op på tilkendegivelser og beslutninger om, at 
driften ikke skal fjerne eksisterende halvtage, hvis disse konstruktivt er i orden. Beboermødets pkt. 11: 
"Revision og godkendelse afhusreglementet" blev udskudt til et senere beboermøde. 

c) Vedr. råderet: - Vejledningen vedr. hvidpigmentering uden Iudbehandling blev godkendt af beboer
mødet. Ludbehandling blev ikke godkendt. - Kollektiv råderet: Det blev besluttet, at der skal gøres brug af 
denne, men at der dog først skal bestilles nogle modelberegninger for huslejekonsekvens hos BO-VEST. 
d) De øvrige forslag/punkter på beboermødet: - Forslaget om mundkurve til muskelhunde: Blev trukket 
tilbage på beboermødet, da det ikke kan godkendes af Politiet.. - Forslag om poppeltræ på grønningen bag 
Vester: Blev ikke nået på beboermødet. 

6) Nævnets videre behandling af beboermødets tilkendegivelser og beslutninger (jf. ovf.) 

a) Retningslinier til driften ved eksisterende halvtage: Nævnet besluttede, som konsekvens af 
beboermødet, at driften kun skal fjerne halvtage, hvis de er til fare for mennesker eller til skade for 
bygninger. I tvivlstilfælde træffer driften afgørelsen. 
b) Vedrørende den kollektive råderet: Nævnet anmoder BO-VESTs administration om at udarbejde 
modeller for huslejekonsekvens ved brug af kollektiv råderet (jf. materialet til beboermødet). 
c) Vedrørende muskelhunde: Forslaget om mundkurve til muskelhunde kan ikke gennemføres ifølge 
politiets fortolkning, hvilket er oplyst af Jens Andersen fra Vestegnens Politi. 

7) Galgebakkens institutioner: I kommunen er der i forbindelse med institutionsplanlægningen overvejelser i 
gang om, hvorvidt det også i fremtiden kun er fritidsklubben, ungdomsklubben og juniorklubben, som skal 
ligge på Galgebakken og om klubberne i så fald skal udvides. Nævnet drøftede en række problemstillinger 
og kom frem til: 1. Nævnet tager kontakt til klubbens forældrebestyrelse for at forhøre sig om situationen og 
om holdningerne. 2. Efterfølgende skrives et brev til kommunen, hvori nævnet gør opmærksom på, at der i 
forbindelse med beboermødets beslutning i januar 2001 blev aftalt en udvidet høringsret for Galgebakkens 
beboere. 3. Desuden skal der igangsættes en høring om problemerne for de omkringboende på Galgebakken. 
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8) Bredbåndsløsning: Niels Keller orienterede fra mødet i BO-VESTs IT-udvalg den 24. november:: 
I februar/marts 2008 bliver der truffet nogle valg i regeringens regi, som afgør hvilken standard for digitalt 
TV, der skal være gældende fremover. For Galgebakkens beboere får valget af tekniske standarder betydning 
for, hvilke muligheder og omkostninger der vil blive i forbindelse med udfasningen/udskiftningen af 
eksisterende tv-udstyr. Nævnet besluttede at videregive sagen til IT-udvalget. 

9) Yderligere om advokatvurdering af beboerhussalg: I forlængelse af tidligere beslutninger på nævnsmøde 
19 blev det præciseret, at nævnet på det først kommende beboermøde skal bede om 25.000 kr. til dækning af 
advokathonorar til en forundersøgelse af VAs/BO-VESTs rådgiveransvar i forbindelse med salget af de 
gamle beboerhus- og institutionsbygninger til kommunen. 

10) Kun beslutningsreferater på fremtidige beboermøder?: Nævnet besluttede at foreslå på det først 
kommende beboermøde, at beboermødereferaterne kun skal laves som beslutningsreferater. Hvis de lange 
diskussionsreferater afskaffes, skal der i stedet findes andre metoder til at udbrede debat og information om 
beboermødernes emner. 

C. Punkter til kort orientering og evt. kommentarer 
11) Kort nyt fra/til driften og BO-VEST 

Afdelingsleder Kaj Agnershøj orienterede om: 
• Ændringer i personalegruppen som følge af langtidssygemelding og fratræden ved efterløn. • Nyt udstyr til 
måling og dokumentation af indeklimaproblemer. • Kommende aftale med Greve Dyrehospital om 
fastlæggelse af muskelhundes racetilhørsforhold. • Beboerklagesag vedr. skelnen mellem misligholdelse og 
almindeligt slid og ælde, som er vundet af BO-VEST i Beboerklagenævnet. • Den igangværende kloak
renovering, som bl.a. har medført fældning af et piletræ. • Montering af aluminiumsskinner over atelier
vinduerne. Arbejdet foretages afto ejendomsfunktionærer, sideløbende med deres øvrige opgaver. 
• Afdelingslederen blev spurgt om regler og praksis for reparation af vandskadede gulve under atelier
vinduerne: Disse repareres efter beboernes anmodning. Det er dog kun for gulvet i spisestuen, hvor 
afdelingen betaler for reparation (gulvafhøvling og lakering). • Færdiggørelse afrenoveringen af p-plads A, 
hvor kommunen indtil nu kun har givet et mundtligt tilsagn. Forvaltningen kommer med et svar på, hvordan 
og hvornår de skal ske. • Rotteproblemerne, som efter en længere periode med kun sporadiske problemer, 
igen er blusset op. Der må forventes et påbud fra Kommunen som følge af en henstilling fra Miljøstyrelsen. 
Afdelingslederen bliver inden da, i januar, indkaldt til et møde med kommunen og Pestcom, som er det 
kommunale rottebekæmpelsesfirma. 
• Strædeskure: Tegningerne inkl. arbejdsanvisninger er færdige og der har været holdt møde med 
tømrerfirmaet om deres tilbud. Tømrerfirmaet tilbyder to muligheder: I. En færdig samlesæts-løsning, hvor 
materialerne er helt præcist tilskåret, således at skuret alene skal samles af beboerne efter anvisningen. Pris: 
12.125 kr. inkl. moms. II: En ikke helt færdig samlesæts-løsning, hvor materialerne skaltilskærestil den 
rette længde af beboerne. Pris: 9.000 kr. inkl. moms. Nævnet valgte model Il. 

12) Kort nyt vedr. nævnet: 
• Orientering fra nævnssekretæren om hans opgaveprioritering frem til ca. I. april 2007. 

18. januar 2008. Med venlig hilsen: 
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