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afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 5, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 27. marts kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe
Olsen, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (driftsleder). Sten
Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Anita Jensen, Bo Ragnvald, Annette Schrøder.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Næste GAB møde, nr. nr. 6, torsdag den 24. april: Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: Birthe
og Sten laver en oversigtsplan med særlige emner for de kommende GAB møder.
b) Næste GAB møde igen, nr. 7 torsdag d. 8. maj: Mødeforbereder: Biba.
c) Indvielse af legebanen: Lørdag d. 3. maj kl. 10.00
d) Kommende møder vedr. helhedsplan: - 2. april om facader, - 9. april om badeværelser, - 23. april
om installationer. – Helhedsplanudvalg d. 8. april.
e) VAs GF: tirsdag d. 20. maj kl. 19.00. OBS: Dialogcaféen starter kl. 17, og til denne skal man (aht.
forplejningen) tilmelde sig senest mandag d. 12. maj.
f) Markvandring torsdag d. 22. maj om eftermiddagen (jf. pkt. 3 nf.)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 4, 6. marts: Godkendt efter en tilføjelse.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder?:
• Den årlige markvandring: Består i at GAB medlemmerne sammen m. Driftslederen m.fl. beser og drøfter
Galgebakkens bygninger, udearealer mv. Især med henblik på udarbejdelsen af efterårets forslag til budget for
det følgende år. Markvendingen holdes i år om eftermiddagen torsdag d. 22. maj (og med det planlagte GAB
møde nr. 8 om aftenen). Ideer til seværdigheder sendes til Susanne, som lægger en rute.
4) Dagsordenen: - legebanen, - supplementsrum og –iPad tasteturer tilføjet under pkt. 7.

Hovedpunkter:
5) Konstituering af den nyvalgte afdelingsbestyrelse
På beboermødet 25. marts blev 4 genopstillede GAB medlemmer: Neils Keller, Steen Søndergaard, Biba
Schwoon og Niels Wilken samt Lasse Wilson valgt som medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Som
suppleanter blev valgt: Tidl. suppleanter Henrik Nordfalk og Bo Ragnvald, tidl. GAB medlem Annette
Schrøder og Anita Jensen, som ikke tidligere har været med i GAB. Afdelingsbestyrelsen består hermed
af 9 medlemmer og 4 suppleanter.
a) GABs forretningsorden mv.: Den eksisterende forretningsorden blev godkendt uden ændringer.
Vedtagelsen om brug af mails i nævnet fra 25. januar 2007 skal konsekvensrettes ved at ”Nævn” ændres
til afdelingsbestyrelse/GAB.
b) Valg af formand og kasserer: Steen Søndergaard mente ikke, at der burde vælges noget GAB
medlem til formand for afdelingsbestyrelsen. I stedet bør det tilstræbes, at de funktioner og opgaver, som
formanden varetager, bredes ud og fordeles imellem GAB medlemmerne. Niels Keller tilsluttede sig
denne holdning. De øvrige GAB medlemmer var ikke enige og genvalgte Biba Schwoon til formand for
afdelingsbestyrelsen. Lasse Wilson undlod dog at stemme. Jytte Jørgensen blev genvalgt som kasserer.
c) Suppleanternes rækkefølge: Ved lodtrækning på mødet blev rækkefølgen fastlagt til: 1. Annette
Schrøder, 2. Henrik Nordfalk, 3. Anita Jensen, 4. Bo Ragnvald.
d) Tilmelding til GAB udvalg: Listern over GAB udvalg mv., som blev ajourført ved sidste års
konstituering blev gennemgået og justeret. Det blev besluttet, at GABs byggeudvalg, hvad angår
deltagelsen i Helhedsplanudvalget (altså det udvalg, hvor der også deltager rådgivere og BO-VEST
repræsentanter) er lukket for nye medlemmer. GABs byggeudvalg er dog fortsat åbent for nye
interesserede beboere, hvad angår de opgaver, som ikke indgår i det igangværende helhedsplansforløb.
BO-VESTs miljøudvalg bliver ændret, så det bliver åbent for beboere med interesse for miljøet, uden at
de forinden skal være valgt som repræsenter for afdelingen.
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6) Efterbehandling Regnskabsbeboermøde tirsdag d. 25. marts:
a) Årsregnskabet: Blev godkendt af BM – dog var der spørgsmål vedr. kontoen for jubilæet, som afviger
i fht. jubilæumsgruppens regnskab. Dette skal undersøges nærmere.
b) Indkomne forslag: • Underskudsgaranti til Tårnprojektet: Bevilget af BM, dog først efter debat og
kritik. (Hyldespjældets BM bevilgede en tilsvarende underskudsgaranti samme aften) • Dispensation til
C3 ombygning: Godkendt med stort flertal på BM. En ret bred debat om C3 ombygninger og ikke særlig
specifik i fht. den konkrete ansøgning. • Forslag vedr. omfangsdræn: GAB fremlagde et
ændringsforslag på BM, gående ud på at bygningstekniske forhold samt jordbundsforholdene skal
undersøges af et rådgiverfirma, inden at udgifterne til omfangsdræn undersøges. Stillerne af det
oprindelige forslag (Benny Klausen og Poul Albret) støttede GABs ændringsforslag, og det blev vedtaget
med stort flertal. I øvrigt har der efterfølgende været mange positive tilkendegivelser fra beboere til
Jørgens Baks redegørelse på BM.
c) Andet vedr. beboermødet: Flere oplæg og forslag på BM var ledsaget af PowerPoint overheads,
hvilket gav en del problemer. IT udvalget må kigge kikke nærmere på indpasningen af PowerPoint o.
lign. overheads i beboermøderne. Der opstod en del forvirring om proceduren ved brug af
stemmesedlerne til beboermødet. Sten og Susanne kigger nærmere på praksis og formaliteter og kommer
med et oplæg til GAB.
7) Nyt fra Driften (Aktions- og status-lister rundsendt inden mødet)
a) Affaldsforsøget: Containerne er netop modtaget fra kommunen, og driften er i fuld gang med at
montere de sidste skilte. Kun enkelte D-hus beboere har været forbi for at få udleveret den særlige spand
til bioaffald. I den første tid af forsøgsperioden mødes Driften med kommunen en gang om ugen. På GAB
mødet blev det nævnt, at flere af containertyperne har meget små åbninger, så det er svært at få affaldet –
især hård plast og metal – ned i dem.
b) Legebanen: På GAB mødet blev der spurgt til de to afsavede tilspidsede stammer, som forbinder
balancebommene, som ser risikabelt ud. Kan spidserne skæres af? Susanne forhører sig hos leverandøren.
c) Supplementsboliger: GAB afventer redegørelsen fra BO-VEST om de spørgsmål og
problemstillinger, som fremkom, da emnet blev drøftet på GAB møde nr. 2 og 3 i januar og februar i år.
d) Tasteurer til iPads: Allerede nu er 7 af de leverede Logitech tastaturer knækket i hjørnet. Susanne
kontakter (igen) leverandøren Dustin og reklamerer.
8) Oprettelse af en sky til fælles mødepapirer ved brug af iPads: Emnet måtte udskydes pga. tidsnød. Tages
op på GAB møde 6 d. 24. april.
9) Opstart på diskussionen om GAB samarbejde: Udskudt til et senere GAB møde pga. tidsnød.

Orienteringspunkter:
10) Nyt om helhedsplanen: BO-VESTs hjemmeside om Galgebakkens helhedsplan (www.galgebakkenrenovering.dk ) er nu kommet op og køre. Biba henviser til helhedsplanhjemmesiden i Galgebakke Posten, og
Sten laver et link på Galgebakkens egen hjemmeside.
11) Kort nyt fra GAB udvalgene:
• Husdyrudvalg: Nogle beboere overvejer at mødes for at få oprettet et husdyrudvalg.
Næste Galgebakke Post, nr. 383 har deadline d. 27. marts, og nr. 384 har deadline d. 24. april.

25. april 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 5-2014:
Konstituering af den nyvalgte afdelingsbestyrelse m. godkendelse af forretningsorden, valg af formand,
kasserer, gennemgang af udvalgene mv. (5-5-2014)
Liste over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum (afventer redegørelse fra BO-VEST)
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Referat fra møde nr. 6, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 24. april kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald,
Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (driftsleder). Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud fra: Anita Jensen, Henrik Nordfalk, Annette Schrøder.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Næste GAB møde, nr. nr. 7, torsdag den 8. maj. Mødeforbereder: Biba. Afbud fra Niels Keller.
Birthe kommer senere.
b) Markvandring torsdag d. 22 maj fra kl. 16.30
c) Næste GAB møde igen, nr. 8 torsdag d. 22. maj: Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: ?
d) Indvielse af legebanen: Lørdag d. 3. maj kl. 10.
e) Kommende møder vedr. helhedsplan: - 6. maj Helhedsplanudvalg – 7. maj Udearealer.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 5, 27. marts: Godkendt efter rettelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: Ingen nye.
4) Dagsordenen: - Opdatering af hjemmesiden som nyt pkt. 6, - Orientering fra BO-VEST vedr. udlejning af
supplementsrum under pkt. 8.

Hovedpunkter:
5) Ny dag til markvandring? Og mulighed for ændring af planlagte GAB mødedage?
Anita Jensen (nyvalgt suppleant) forslår, at den planlagte markvandring flyttes til f.eks. en søndag, hvor
mange beboere er hjemme, og hvor der derfor er bedre mulighed for at få feedback fra beboerne. På GAB
mødet blev det drøftet, om markvandringen burde/kunne flyttes til en søndag, men konklusionen var, at
eftersom der deltager 2-3 driftsmedarbejdere, vil dette give et så stort antal timer til søndagstakst, hvilket
vil trække for meget på Driftens ressourcer. Endvidere var flere GAB medlemmer forbeholdne overfor
(også) at skulle afsætte søndage til GAB aktiviteter.
GAB mødedagene fastlægges i en mødeplan for det kommende halvår. Det sker i hhv. december og
juni. Anita har ikke mulighed for at deltage i GAB møderne, fordi de er planlagt med torsdage som fast
mødedag. Det blev drøftet, om der var mulighed for at flytte nogle af de sidste 4 planlagte møder til andre
dage, men de fleste havde allerede planlagt og tilpasset både andre møder, arbejde og fritid i fht. de
planlagte GAB mødedage. Ved udarbejdelsen af mødeplanen for efterårssæsonen vil det blive drøftet, om
GAB møderne kan lægges på andre dage end kun på torsdage.
6) Opdatering af hjemmesiden:
Niels Keller bemærkede, at hjemmesiden ikke er blevet opdateret i april. Især er det en stor mangel, at
månedens aktiviteter i beboerhuset ikke er blevet lagt ud på hjemmesiden. GAB sekretæren, Sten Hansen
oplyste, at eftersom han er den eneste, som har downloadet hjemmesideprogrammet på sin computer, så er han
også den eneste, som har mulighed for at ajourføre hjemmesiden. Men fra slutningen af marts har der
simpelthen ikke været tid til at arbejde med hjemmesiden, bortset fra de elementære ajourføringer med
referater under beboerdemokratiet. Dette først og fremmest pga. regnskabsbeboermødet og heraf følgende
arbejde med referatskrivning (Sten H. er også referent ved beboermøderne.) Niels K. mente, at hjemmesiden
burde prioriteres højere, og at dette kunne ske ved, at der blev brugt mindre tid på beboermødereferaterne, som
det i øvrigt tidligere er besluttet skal skrives som beslutningsreferater. Andre gav udtryk for, at det er vigtigt
med fyldestgørende referater fra beboermøderne, og at ressourcerne til hjemmesiden ikke bør skaffes ved at
nedprioritere beboermødereferaterne. Diskussionen af hjemmesiden afstedkom en diskussion omkring
sekretærens arbejde med referatet, hvilket vil blive taget op på et kommende GAB møde.
Konklusionen var, at Sten rundsender beboermødets forretningsorden og VAs vedtægter, hvor bl.a.
retningslinjer for beboermødereferater er beskrevet, og at emnerne hjemmesiden og beboermødereferater tages
op på et senere GAB møde.
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7) Oprettelse af en sky til fælles mødepapirer ved brug af iPads
Steen Søndergaard havde oprettet en fælles sky på Microsofts OneDrive til brug for dokumentdeling af
mødepapirer mv. til GAB-møder og i GAB udvalg. Sten H. havde lagt nogle mapper ud på skyen. Dels en
mappe med dagsorden og mødepapirer til det aktuelle GAB møde og dels nogle mapper med beboermøder,
arkiv, GAB-udvalg, som mest var til eksempel. Steen S. viste hvordan skyen kan bruges. I allerførste omgang
drejer det sig primært om, at GAB medlemmerne skal kunne læse og hente de forskellige mødepapirer på
iPads både ved mødeforberedelsen hjemme og under møderne. Dvs. at skyen sammen med iPads skal erstatte
både kopierede mødepapirer i dueslagene og e-mails med vedhæftede filer. I fht. e-mails er fidusen bl.a., at
man slipper for at skulle lede efter de relevante mails imellem alle mulige andre mails i sin indbakke. Dvs. at
Sten H. lægger dokumenter ud på skyen i stedet for at sende dem til GAB medlemmernes mailadresser som
vedhæftede filer. På lidt længere sigt skal vi gøre brug af mulighederne for, at alle som er tilknyttet en gruppe
(GAB eller et GAB-udvalg) både kan lægge dokumenter på skyen i de relevante mapper og
kommentere/tilføje noter. Dette kan f.eks. være forslag til rettelser i det foreløbige GAB mødereferat.
For at kunne bruge sky/iPad mulighederne mere aktivt, skal der dog købes nogle aps, som fungerer bedre
sammen med MS Office programmerne, end de aps (primært Pages), som blev hentet gratis med iPad´sene.
Det drejer sig om bl.a. QuickEdit Pro. Til dette skal der købes 15 x gavekort a 250 kr. til iTunes. Kassereren
har været noget i tvivl om, hvorvidt hun uden efterfølgende problemer har beføjelser til at indkøbe gavekort
via sit GAB-kasserer betalingskort, men hun har nu fået accept til dette fra BO-VEST.
Det blev drøftet, om det ikke ville give problemer, hvis kun Sten H. i første omgang kan lægge alle
dokumenter til GAB-møderne ind i mappen på skyen: En hel del mødepapirer/oplæg til GAB møderne
rundsendes pr. mail direkte fra de enkelte GAB medlemmer til alle, efter at dagsordenen med bilag er udsendt
fredag eftermiddag. Konklusionen var, at mappen med det aktuelle GAB møde må gøres åben, så alle kan
lægge dokumenter til GAB mødet ind i mappen. Evt. kan der laves en Sidste Nyt mappe under Aktuelle GABmøde mappen. Dog bør det tilstræbes, at alt til GAB mødet, så vidt det kan nås, kommer ud på skyen sammen
med dagsordenen om fredagen.
Anita og Lasse har i forvejen særlige mailadresser til deres Windows konto/OneDrive. Det er smartest, hvis
disse særlige mailadresser bruges i stedet for deres almindelige kontakt mailadresser.

Orienteringspunkter:
8) VA-udlejede supplementsrum
a) Carsten Brank og Thomas Green-Andersen fra BO-VEST har givet nogle foreløbige svar på de spørgsmål
til emnet, som fremkom med diskussionen på GAB møde 3 den 13. februar. På det aktuelle GAB møde blev
emnet drøftet videre bl.a. på grundlag af disse svar. Imidlertid er svarene meget svære at forstå bl.a. pga.
juridiske formuleringer og henvisninger til lovstof. Konklusionen var, at Biba henvender sig igen og ber om en
mere udførlig og forståelige redegørelse – bl.a. om oprykningsretten hos beboere i VA udlejede
supplementsrum (jf. nf.) og gerne ved, at repræsentanter fra BO-VEST kommer på besøg til et GAB møde.
b) Beboerhenvendelse vedr. VA udlejede supplementsrum og muligheder for boligskift:
Beboeren har med brev henvendt sig til GAB (samt BO-VEST og Ejendomskontoret), fordi hun i snart 10 år
har boet i en VA-udlejet A2 bolig/supplementsrum. Hun vil nu gerne flytte til et C2 rækkehus, men har ingen
oprykningsret, hvilket hun under sig over. Hun opfordrer til, at beboere i supplementsboliger gives samme
rettigheder som alle andre boende medlemmer i boligforeningen. Biba svarer beboeren og orienterer hende om
GABs igangværende undersøgelse af problemstillingerne.
9) GAB medlemmers og ansattes runde fødselsdage:
Det er temmelig uklart, hvornår, hvordan og hvor meget GAB bør give gaver ved forskellige mærkedage.
Birthe og Biba kigger i BO-VESTs personalepolitik for inspiration og kommer med et forslag til et senere
GAB møde.
10) Nyt fra møder om helhedsplanen (2/4: Facader, 8/4: HPU, 9/4: Badeværelser, 23/4. Installationer):
Der blev orientret fra møderne. Tidsplanen fra hjemmesiden kopieres op og sættes på opslagstavlen.
11) Nyt om Tårnet: Projektet skrider planmæssigt frem.
12) Nyt om legebanen: Forberedelsen af indvielsen på næste lørdag er ved at være på plads.
13) Kort nyt fra GAB udvalgene: Grønt udvalg: Holder snarligt et møde. IT-udvalget: Tlf. og IT var nede i
weekenden. ComX tilbyder at sende SMS varsler til foreningsrepræsentanter ved nedbrud af Tv, Internet og
tlf.
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14) Kort nyt vedr. Driften: Susanne orienterede om forskellige aktuelle driftsemner og GAB kommenterede.
Bl.a.: - Problem at en beboer har udsmykket facaden i sin forhave med malerier. – En beboer ønsker, at der
bliver opsat nyt Galgebakkehegn ved indflytning. – En anden beboer ønsker skuret renoveret ved indflytning,
da det er meget dårlig stand. (se i øvrigt aktionsliste/kort status/nyt fra Driften rundsendt af Susanne inden
GAB mødet.)
Jens spurgte til Ejendomskontorets praksis ved behandling af e-mail henvendelser fra beboere. Susanne
orienterede: Det oplyses med autosvar, at der kan gå op til 3 dage inden henvendelsen behandles. (BO-VESTs
retningslinjer siger i øvrigt 8 dage.) Som regel behandles henvendelsen samme dag og altid så hurtigt som
muligt. Men der kan være dage, hvor der pga. andre og presserende opgaver ikke er tid til at behandle mails.
Hvis det drejer sig om et akut problem, som ikke kan vente i op til tre dage, så skal man henvende sig direkte.
Lasse udtrykte ønske om, at beboerhenvendelserne som led i behandlingen og aht. kommunikationen også
blev besvaret med en egentlig svarmail.
Næste Galgebakke Post, nr. 384 har deadline d. 24. april.
9. maj 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 6-2014:
• Planlagte tidspunkt for markvandring fastholdes (5-6-2014)
• Ved ½årsmødeplanlægningen i juni skal andre mødedage end faste torsdage overvejes (5-6-2014)
• Yderligere afklaringer i processen med indkøring af iPads og mødepapirer på fælles sky (7-6-2014)
• BO-VEST anmodes om en mere udførlig redegørelser for A1/A2 problemerne (8a-6-2014)

Oversigt med ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( Afventer redegørelse fra BO-VEST)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde (jf. tidligere oplæg senest rundsendt 7. febr.)
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Referat fra møde nr. 7, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 8. maj kl. 19.00
Til stede: Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Annette Schrøder, Steen
Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken. Susanne Palstrøm (driftsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Anita Jensen, Jytte Jørgensen, Niels Keller, Leif Neergaard, Lasse Wilson.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder.
a) Markvandring torsdag d. 22. maj kl. 16.30 til ca. 18.00 med efterfølgende let anretning.
b) Næste GAB møde, nr. 8 torsdag d. 22. maj: Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: - Opsamling på
eftermiddagens markvandring. – Drøftelse af GABs ønsker til sekretærens opgaver og funktioner.
Sten deltager ikke i markvandringen og aftens GAB møde, fordi sidste del af maj bruges til afspadsering.
Birthe og Susanne forbereder markvandring og GAB møde og Biba skriver referat fra GAB mødet.
c) Næste GAB møde igen, nr. 9 torsdag d. 12. juni: Mødeforbereder: Biba Særlige emner:
- Forslag til ny ½års mødeplan for GAB, – Hjemmesiden, - Beboermødereferater
d) GAB møde 10, torsdag d. 26. juni: Sidste planlagte GAB møde inden sommerferien.
e) BO-VEST kursus for nye medlemmer i afdelingsbestyrelserne:
Tilbud og information er sendt fra BO-VEST direkte til nye GAB medlemmer
f) VAs generalforsamling tirsdag d. 20. maj
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 6, 24. april: Godkendt efter præcisering og tilføjelse.
3) Ønsker til emner på kommende GAB Møder:
- Velkomst til nye, både GAB medlemmer og beboere.
- Sekretærens arbejdsopgaver, herunder nye opgaver i fht. iPads og hjemmeside.(GAB møde 8 og 9)
4) Tilføjelser til dagsordenen: - Driftspunktet (tidl. 11) rykket op på dagsordenen, - Husdyrudvalgets
kommissorium som nyt pkt. 8, - Renovering af D-husene under pkt. 6.

Hovedpunkter:
5) Indkøring af OneDrive og iPads: Udskudt.
6) Forberedelse af markvandringen:
Forskellige emner og steder til ruten blev nævnt. Der blev også efterlyst et overblik over steder og emner, som
ved tidligere markvandringer er beset og vurderet, men hvor udbedring endnu ikke er udført. Susanne noterede og
laver en ruteplan. Endvidere blev D-husene drøftet mht. muligheder for grundlæggende ombygninger, bl.a.
sammenlægninger til toværelses boliger. Dette vil dog nok være for omfattende til, at det kan rummes inden for
den aktuelle helhedsplans økonomiske ramme og tidshorisont.
7) Nyt vedr. Driften
a) Beboerhenvendelse om legegård til hunde: Tre beboere, som også er medlemmer af det nyoprettede
husdyrudvalg (jf. nf.), har skrevet til Susanne med et ønske om, at der laves en indhegnet hundelegegård på
den nederste del, ca. 40-45 meter af trekanten på Grønningen (ca. der hvor der tilbage i tiden var en
indhegning til geder /ref.). Susanne vurderer, at et hegn vil koste ca. 45-50.000 kr. Ønsket blev kort drøftet på
GAB mødet: Et evt. forslag om en hundelegegård skal fremsættes på et beboermøde. Både pga. økonomien og
fordi der ganske sikkert vil være modstridende holdninger blandt Galgebakkens beboere (et lignede forslag
blev nedstemt på et beboermøde for nogle år siden.) Susanne svarer beboerne på deres henvendelse. I øvrigt
tages ideen med på den kommende markvandring.
b) Information om affaldsforsøget: Uddybende information om affaldsforsøget (sorteringsvejledning for
plast og et nyhedsbrev) er kun delvis kommet med i Galgebakke Posten. Da det er vigtigt, at disse
informationer kommer ud til beboerne, sørger driften for, at materialet i løbet af næste uge bliver kopieret og
omdelt til alle husstande.
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c) Parkeringspladsmøde med beboere: Der har været møde med Galgebakkebeboere, som bor ved den
sidste del af p-plads A, hvor pladsproblemerne er ekstraordinært store. En væsentlig årsag til problemerne er,
at beboere i Hyldespjældet pga. trappen imellem bebyggelserne bruger denne Galgebakkeparkeringsplads. På
mødet var der den overvejende stemning for, at det ved dette p-område bør laves forsøg med en ordning med
parkeringstilladelser inkl. gæstekort, som kan hentes af Galgebakkebeboerne på Ejendomskontoret. Ordningen
inkl. fremstilling af tilladelser og gæstekort bliver gratis for Galgebakken, idet P-firmaet, som i forvejen
kontrollerer og udskriver parkeringsafgifter på Galgebakken, gerne vil afholde udgifterne. Ordningen skal køre
1 år som forsøg. På GAB mødet blev det efter diskussion af alternative muligheder godkendt, at en sådan
ordning med p-tilladelser afprøves på dette p-område.
d) Øvrigt: Det blev nævnt, at nogen i hovedstadsregionen tilsyneladende er kommet til fejlplacere det nye
supercykelstiskilt på rullebakken. I hvert er adskillige supercyklister havnet nede i bunden af Vester. Susanne
prøver at finde frem til, hvem som har beføjelser til at flytte fejlplacerede supercykelstiskilte.
8) Husdyrudvalgets kommissorium: På baggrund af dialog med de 5 beboere, som gerne vil indgå i et
husdyrudvalg, har Biba formuleret et kommissorium i 5 punkter. Udvalget er et åbent udvalg under GAB, der
skal samarbejde med andre relevante udvalg. Kontaktperson for udvalget er Camilla Nystrøm. GAB godkendte
kommissoriet.
9) Bakkens Hjerte: Klubben har fået ny leder: Lars Geil Raunkjær. Birthe kontakter ham for et møde. Et af
emnerne er, at hegnet rundt om klubbens område og institutionens bygninger fremstår i en særdeles ringe
vedligeholdelsestilstand.

Orienteringspunkter:
10) Fra møder om helhedsplanen (- møde i Helhedsplanudvalget d. 6. maj, - møde i Temagruppen om
udearealer): Den planlagte møderække for temagrupperne af afsluttet, men to af grupperne fortsætter dog et
stykke tid endnu: Udeareal-gruppen skal i løbet af august rundt på Galgebakken og kigge på nogle steder og
problemer, og installations-gruppen holder formentlig et møde til, hvor forbrugsmålere er emnet.
11) Fra indvielsen af legebanen lørdag d. 3. maj: Det gik rigtigt godt med musik fra Galgebakkens spillemænd
og med gratis is til alle. Nikolaj har lagt billeder fra indvielsen ud på Facebook. Folkene fra Elverdal var meget
lydhøre overfor ønsker om at tilpasse banen til særlige øvelser og tilbød endvidere at formidle kontakt til en
fysioterapeut, som kan give en introduktion til brug af banens muligheder for målrettede øvelser.
12) Kort nyt fra Genbrugsgården: Annette fortalte, at gruppen vil skære søndagsåbningstiden ned fra 3 til 2
timer i vinterperioden, fordi der kommer langt færre beboere om vinteren. Der bliver informere nærmere til
efteråret, inden at åbningstiden forkortes.
Næste Galgebakke Post, nr. 385 har deadline 29. maj.
13. juni 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 7-2014:
• Ok til forsøg med særlig p-ordning i bunden af p-plads A (7c-7-2014)
• Husdyrudvalgets kommissorium godkendt (8-7-2014)
• Birthe aftaler møde med Bakkens Hjertes nye leder (9-7-2014)
Oversigt med ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( Afventer redegørelse fra BO-VEST)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde (jf. tidligere oplæg senest rundsendt 7. febr.)
Referat fra møde nr. 7, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 8. maj
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Referat af møde nr. 8, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 22. maj. Markvandring kl. 16.00, med spisning og efterfølgende GAB-møde.
Til stede og afbud: Afbud Sten Hansen. Deltager: Jan Allentoft

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 9 torsdag d. 12. juni: Mødeforbereder: Biba
Særlige emner: : - Forslag til ny ½års mødeplan for GAB.
b) Næste GAB møde igen, nr. 10 torsdag d. 26. juni - Sidste planlagte GAB møde inden
sommerferien.: Mødeforbereder: Birthe Særlige emner: se nedenfor
c) Andre kommende møder?
12. juni - Velkomst til nye, både GAB medlemmer og beboere.
- Stens arbejdsopgaver, herunder nye opgaver i fht. iPads og hjemmeside.
- Fortsat om indkøring af OneDrive og iPads, v. Steen S.
herunder udlevering af iTunes gavekort indkøbt af kassereren
- udlevering til tilstedeværende på mødet den 22. maj
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 8. maj.
Foreløbige referater fra møderne 8. og 22.05. godkendes på GAB-møde 12.06.14
3) Ønsker til emner på kommende GAB Møder: se pkt. 1 c) + opfølgning på demonstration; supplementsrum
4) Tilføjelser til dagsordenen

Hovedpunkter:
5) Opfølgning på dagens markvandring -se referat fra Susanne Palstrøm
Tilføjelse: Cyklister på Supercykelstien gennem Galgebakken kører forkert, så de havner på den lille
gangsti mellem Vester 8 og 9. Det skyldes formentlig en kombination af, at de ikke læser skiltningen, og
at den orange indstregning af cykelstien nu - som det blev forudsagt ved etablering af stien - næsten er
usynlig. Susanne skriver til Hovedstadsregionen, der er ansvarlig for stien, og foreslår ny opstregning på
Galgebakkens strækning.
6) Husleje for Erhvervslejemål.: Efter oplæg fra BO-VEST-administrationen beslutter GAB, at den nugældende
husleje for de to erhvervslejemål i Galgebakken fortsætter uden forhøjelse i den kommende periode.
Begrundelse: Det er vigtigt for bebyggelsen at bevare de to erhvervslejemål. Susanne giver besked til BOVEST.
7) Galgebakken i Weekenden (18. juni):
GAB drøftede reaktioner og konsekvenser af det knivstikkeri, der fandt sted på Galgebakkens Torv den 18.
juni. På Adolfos initiativ er der indkaldt til demonstration med pressedeltagelse og med opfordring bl.a. til
GAB om at sige nogle ord. GAB-medlemmerne er enige om, at hovedvægten skal lægges på ønsket om at
fokusere på forebyggelse og på intensiveret indsats fra politi, gerne nærpoliti-ordning, og fra Kommunens
SSP. Galgebakkens Drift har løbende - og nu i særdeleshed - kontakt med politiet, men oplever - som mange
beboere - at det kan være vanskeligt at opnå stabil indsats. Susanne har i sit tidligere arbejde i anden kommune
deltaget i TaskForce-arbejde omkring lignende sager. BO-VEST følger sagen. - Lasse vil drøfte mulig indsats
fra Natteravne med strædebeboer.
Der er taget initiativ til et møde med Albertslunds borgmester. GAB ønsker, at Biba deltager i et sådant møde.
Kontakt til Juan og Adolfo.
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Orienteringspunkter:
8) Kort nyt vedr. Driften
- Kort orientering fra kvartersmøde om P-plads A og indførelse af prøveperiode på et år med parkerings- og
gæstekort. Susanne har undersøgt kortordning og administration af en sådan i det P-kontrol-firma, der i
forvejen er engageret på Galgebakken. Der kommer referat fra mødet og nærmere opfølgning.
- Driften har - efter indslag i DR1-udsendelsen Kontant taget initiativ til at undersøge den allergivenlige
maling, der blev omtalt i undersøgelsen. Galgebakken har i mange år efterlyst et sådant produkt. Det vil kunne
bestilles/købes lokalt via malerfirma. - Stor ros til Driften for initiativet.
Driften undersøger, om der findes lignende - og tilstrækkeligt holdbare - produkter inden for gulvlak.
9) Fra møder om helhedsplanen. Næste møde I HPU er 3. juni
Temagruppernes arbejde er afsluttet, dog med aftale i gruppen om udearealer, at der indkaldes til
"landskabsvandringer" efter sommerferien, og i gruppen om installationer/ventilation, at der kan indkaldes til
ekstra møde om forbrugsmåling, da dette tema ikke har været behandlet detaljeret.
Se desuden referat af markvandring med oplæg til placering af mock-ups m.m.
10) Kort nyt fra GAB udvalgene - se referat fra markvandring
Næste Galgebakke Post, nr. 385 har deadline sidst i maj.
Bilag: Referat fra markvandring - rundsendt af SP 4.6.14
13. juni 2014
Referent: Biba Schwoon
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Referat fra møde nr. 9, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 12. juni kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe
Olsen, Bo Ragnvald, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm
(driftsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Anita Jensen, Annette Schrøder.
1) Oversigt over kommende møder.
a) GAB møde 10, torsdag d. 26. juni. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - Gaver og
personalepolitik, - Sekretærens arbejdsopgaver, herunder nye opgaver i fht. iPads og hjemmeside, - Nyt
fra BO-VEST vedr. supplementsrum.
b) Forslag til ½års mødeplan for GAB: Forslaget vedtaget, bortset fra at GAB møde nr. 12 flyttes til
tirsdag d.19. august. Efterårets budgetbeboermøde er planlagt til tirsdag d. 9. september. Første GAB
møde i 2015 er torsdag d. 8. januar.
c) Præsentation af Kommunens grønne regnskab: Rådhuset onsdag d. 25. juni kl. 14.30-16.00
2) Foreløbige referater: GAB møde 7, d. 8. maj: Godkendt. GAB møde 8, d. 22. maj: Godkendt efter ændring.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: Nabohjælp til pasning af haver m.m.
4) Dagsordenen: - Driftspunktet rykkes op som nyt pkt. 6, - Kort nyt om iPads under pkt. 14.

Hovedpunkter:
5) Opfølgning på demonstration mod kriminalitet den 26. maj:
Baggrunden, situationen og mulige initiativer blev drøftet. Konklusionen var: 1: Bo og Birthe undersøger
muligheder for at få afholdt et konflikthåndteringskursus i GAB regi. 2: Der holdes møde med Albertslunds
borgmester bl.a. med henblik på at få motiveret Politiet til en mere aktiv indsats. 3: Kommunikationen mellem
Politi og beboere må forbedres. 4: Problemerne tages op på det kommende møde med klubbens leder, og hvis
muligt fremrykkes mødet til inden sommerferien.
6) Nyt fra driften
a) Budgetkontrol, perioden 1. jan – 30. april: Er netop rundsendt. I det store hele passer budgetkontrollen
udmærket til budgettet. Budgetkontrollen behandles nærmere på næste GAB møde.
b) Fældning af højt træ i baghave: Beboerne er blevet orienteret om, at træet i deres baghave skal fældes
efter klage fra naboen og jf. indstilling fra Grønt udvalg og GABs besigtigelse på markvandringen. Beboerne
er utilfredse med dette og forbeholder sig ret til at gå videre med sagen.
7) Møder i Helhedsplanudvalget den 3. juni:
Mødet drejede sig om opsamling på temagruppernes arbejde og om den foreløbige rapport om undersøgelsen
af mulig sammenhæng mellem indeklimaproblemer og jordbundforholdene på Galgebakken.
8) Ny maling til flytteboliger:
Susanne har fremskaffet specifikationer af indholdsstofferne i den skimmelhindrende maling, som bl.a. ikke
indeholder konserveringsmidler. Materialet ligger på GAB kontoret til interesserede.
9) Regional supercykelsti:
Hovedstadsregionen genopmaler ikke stregen med ruten igennem Galgebakken. Evt. kan man spørge i
kommunen, om de vil gøre det. Skiltene for ruten på Galgebakkens område er placeret så de let overses.
10) Ønske fra beboer om rampe i strædet:
Beboeren har ansøgt om at få ombygget de lave trappetrin i et mellemstræde til en rampe, således at hun kan få
adgang til sin forhave og indgangsdør ved brug af sin rollator. På GAB mødet var den overvejende holdning,
at grundlaget for ansøgningen er for spinkelt til at etablere en stræderampe, som vil koste ca. 10.000 kr.
Referat fra møde nr. 9, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 12. juni
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11) Strædepenge i fht. helhedsplanrenoveringen:
Niels Wilken orienterede om, at han overvejer at foreslå på det kommende budgetbeboermøde, at
strædepengene fra næste år indefryses og samles sammen til en større pulje, som der kan udbetales fra til
stræderne, når helhedsplanrenoveringen er overstået.
På GAB mødet var der delte meninger om at indefryse og opsamle udbetaling af strædepenge, men flere fandt
det rimeligt, at der i 2017 bliver budgetteret med et større engangsbeløb til anskaffelse af fælles ting og planter
i de renoverede stræder.

Orienteringspunkter:
12) Fra VAs generalforsamling tirsdag d. 20. maj:
Tilbagekøb af hjemfaldsklausulen for bl.a. Galgebakken blev godkendt. Antallet af Galgebakkebeboere på
generalforsamlingen var i øvrigt meget lille.
13) Fra BO-VESTs repræsentantskabsmøde tirsdag d. 27. maj:
Jens var dirigent på repræsentantskabsmødet. Biba blev genvalgt til bestyrelsen.
14) Fra VAs Foreningsmøde mandag d. 2. juni:
Fremvisning af prøvehusene i Syd og diskussion af det store renoveringsprojekt.
15) Kort nyt vedr. GAB:
a) BO-VESTs kursuskatalog: Det blev godkendt, at Anita og Lasse deltager i kurset om vedligeholdelse.
Prisen for deltagelse i BO-VEST kurser er ret beskedne, så fremover kan GAB medlemmer blot meddele til
Sten, når de tilmelder sig et BO-VEST kursus. Sten informerer videre til Susanne, som holder øje med
kursuskontoren og gir besked, hvis den er ved at være brugt op.
b) Om IPads: Steen har sendt mail rundt til alle de mailadresser, som han har indføjet i GABs gruppe på
OneDrive, og alle skulle nu kunne åbne den fælles GAB mappe. Det bliver lavet sådan, at alle GAB
medlemmer selv kan lægge dokumenter direkte ind i mappen med det aktuelle GAB møde. Det har ikke været
muligt at finde et billigt tekstbehandlings/kontorprogram, som kan bruges til via sin iPad at skrive i
tekstdokumenter, som ligger i GAB mappen på OneDrive. Men i stedet kan anbefales programmet Notability,
som kan bruges til at tilføje private noter – f.eks. til dagsordner eller referater – dog kun i PDF-dokumenter.
Næste Galgebakke Post, nr. 386 har deadline 26. juni.
27. juni 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 9:
• Forskellige initiativer som opfølgning på demonstrationen d. 26. maj (5-9-2014)
• Ikke tilstrækkeligt grundlag i ansøgning til at der kan etableres en stræderampe (10-9-2014)
Oversigt med ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. (Afventer redegørelse fra BO-VEST)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde (jf. tidligere oplæg senest rundsendt 7. febr.)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. (tilføjet på det aktuelle GAB møde)
Referat fra møde nr. 9, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 12. juni
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Referat fra møde nr. 10, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 26. juni kl. 19.00
Til stede: Lars Geil Raunkjær, leder af Bakkens Hjerte (kun under ’særligt punkt’) Jytte Jørgensen, Niels
Keller, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen (først fra kl. 20.00), Bo
Ragnvald, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm
(ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Anita Jensen, Annette Schrøder.

Særligt punkt:
Besøg af Lars Geil Raunkjær, leder af Bakkens Hjerte.
Der er en mangeårig tradition for, at afdelingsbestyrelsen holder et årligt møde med lederen af klubben
Bakkens Hjerte. I år kunne GAB byde velkommen til Lars Geil Raunkjær, som er klubbens nye leder. Lars
har tidligere arbejdet mange år i klubben, inden han - efter nogle års pause fra klubben - blev ansat som
leder, så han har et godt kendskab både til klubben og til Galgebakken.
Vedligeholdelse af hegn og bygninger:
GAB ønskede emnet drøftet, fordi hegnet rundt om klubbens område og i øvrigt også bygningerne
fremtræder i en meget ringe vedligeholdelsestilstand. Lars svarede, at det beløb, som klubbens har til
rådighed til vedligeholdelse, desværre er så lille, at der ikke kan gøres ret meget ved problemerne. Vedr.
hegnet, så er han blevet foreslået, at de mest ødelagte dele af hegnet fjernes. I modsætning til
børneinstitutioner er der ikke noget krav om, at der skal være et hegn rundt om ungdomsklubber.
Afdelingsbestyrelsen syntes ikke, at det lød som en rimelig løsning blot at fjerne de mest ødelagte dele af
hegnet. Der bør være et hegn til afgrænsning af klubbens område i fht. Galgebakkens område, bl.a. for at
affald, som bliver smidt af de unge ikke flyver ind på Galgebakkens område. Hvis der bliver fjernet hegn,
kommer Galgebakkens Ejendomsfunktionærer til at bruge endnu mere tid på at renholde Galgebakkens
områder, hvor de grænser op til klubbens område. Galgebakkens beboere prioriterer, at bebyggelsens
udeområder og fællesfaciliteter bliver renholdt og vedligeholdt. Der sendes et uheldigt signal om
kommunens prioriteringer, når området inde i Galgebakken med de kommunalt ejede institutionsbygninger
er nedslidt og misligholdt. Afdelingsbestyrelsen vil tage kontakt til kommunen om problemet.
Planer omkring boldbanen:
Lars fortalte, at de faste plader ved det store boldbanebur er blevet fjernet, efter at støjmålinger har vist, at
det gav for meget støj, når boldene blev skudt ind på dem. Udgiften til et fjerne pladerne er betalt af klubben
selv. Der er ikke økonomiske midler til at gøre yderligere ved boldbanerne mht. belysning eller andet.
Kriminalitetsforebyggende initiativer:
På baggrund af knivstikkeriet og den efterfølgende demonstration på Galgebakken med vold og kriminalitet
blev situationen drøftet. Både hvad angår klubben, forskellige grupper af unge og Galgebakken som
boligområde. Der blev også givet en orientering om det møde, som repræsentanter fra GAB, Driften og BOVEST netop har holdt med Borgmesteren, Kommunens sociale myndigheder samt SSP.
Generelt om samarbejdet mellem Bakkens Hjerte og Galgebakken:
Lars var meget glad for invitationen til mødet med Afdelingsbestyrelsen og Ejendomslederen, og han er
meget indstillet på at fastholde og udbygge dialogen og samarbejdet. Lars spurgte til, hvordan klubben skal
informere og varsle beboerne, når de holder store arrangementer. Han blev opfordret til at bruge Galgebakke
Posten og hjemmesiden til at orientere beboerne. På udlånskontoret fås informationer om datoer for
Galgebakkens arrangementer.
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Det ordinære GAB møde
Indledende punkter:
Vedr. Susannes deltagelse i efterårets GAB møder: Susanne holder ferie i uge 34-35-36 (18 aug.-7.sept) og
kan deltage i GAB møderne 7. august (nr.11), 18. september (nr. 14), 2. oktober (nr. 15), 6. november (nr.
17), 20. november (nr. 18). Sten holder ferie i uge 27,28,29,30 og er tilbage mandag d. 28. juli. Niels Keller
og Jens melder afbud på forhånd til GAB møde 19 d. 11. december.
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 11, torsdag d. 7. august. Mødeforbereder: Biba. Afbud fra Birthe og Lasse.
Særlige emner: - Indkaldelse m.m. til budgetbeboermødet. - Nabohjælp i haver m.m. - ½-årsstatus for
opgaver i GAB og i Driften.
b) Møde for GAB medlemmer om sekretær-arbejdsbeskrivelse d. 7. august kl. 17-18.
c) Næste GAB møde igen, nr. 12, TIRSdag d. 19. august. Mødeforbereder ? Særlige emner: - Godkendelse
af budgetforslag 2015.
d) Møde i Helhedsplanudvalget tirsdag d. 1. juli: Bl.a. om GEOs undersøgelsesresultater.
e) VA konference lørdag d. 20. september: Tilmeldingsfrist 11. august. Invitation og tilmeldingsskema
er sendt til alle. Alle, som vil med, skal tilmelde sig direkte til BO-VEST.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 9, 12. juni: Godkendt efter en datorettelse.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder? Oprettelse et Unge-udvalg i GAB (jf. pkt. 6 nf.)
4) Dagsordenen: En række punkter udskudt til næste GAB møde.

Hovedpunkter:
5) Nyt fra Driften
a) Sekretæropgaver mht. hjemmesiden: Sten og Susanne har lavet et forslag til en beskrivelse af
arbejdsopgaverne i forbindelse med hjemmesiden. Holdningen i GAB var, at det ser fornuftigt ud, men en
beslutning må vente til den 7. august, hvor GAB medlemmerne drøfter beboermødereferaterne.
b) Aktuelle driftsemner: • Højt træ i baghave: Beboeren har fået en varsling med en dato, men da de
vil klage over afgørelsen, afventes denne proces. • Mandskabsfaciliteter: Faciliteterne i
ejendomsfunktionærernes bygning trænger til forbedringer. Jesper Rasmussen fra BO-VEST arbejder
med sagen. • Skiltning ved supercykelstien: Skiltet er placeret godt nok, så det vil ikke hjælpe at flytte
det. Der holdes fortsat øje med supercyklister, som drejer forkert og forvilder sig ind i Galgebakkens
stisystem. • Hunde i D-huse og VA-udlejede supplementsrum: Der er udsendt brev til alle i disse
boligtyper. I løbet af sommeren bliver der fuldt op på dem, som fortsat har hund i boligen. • Hundeproblemer i øvrigt: Der blev gjort opmærksom på problemet med folk, som opholder sig meget på
torvet, samtidig med at de har løse hunde gående rundt. Dette førte til en længere diskussion af
principperne for overholdelse af regler og krav/konsekvenser i fht. forskellige grupper af beboere.
• Affaldsforsøg og minicontainere: Sara Rosendal fra kommunen tilbyder at videresælge Galgebakkens
gamle minicontainere (50 kr. stykket). Beløbet, som de indbringer, kan så bruges til at montere pedaler på
de nye containere. På GAB mødet var den overvejende stemning for at få monteret pedaler på
containerne.
6) Opfølgningen efter demonstrationen:
Der er taget kontakt til Natteravnene i Albertslund for at høre, om de kan komme mere forbi Galgebakken
på deres ture. De vil Natteravne gerne, og Brian fra Natteravnene, som bor på Galgebakken, kigger forbi
hos Susanne for en nærmere orientering.
På GAB mødet blev det foreslået, at GAB opretter et Unge-udvalg på samme måde som de øvrige GAB
udvalg. Der var en positiv holdning til ideen, og Lasse, Anita og Bo kommer med et forslag til
kommissorium til behandling på et kommende GAB møde.
7) Ansøgning om rampe op til stræde: Der er kommet yderligere oplysninger til ansøgningen, som viser, at
ansøgningen om en rampe i mellemstrædet er basseret bl.a. på en hospitalsudredning og altså ikke kun et
personligt ønske. Imidlertid er der blandt beboerne i strædet forskellige holdninger til det ønskelige i at få
den pågældende trappe erstattet af en rampe. En mulig løsning kan være, at rampen laves i det modsatte
mellemstræde, men i så fald skal græsstien i bagstrædet ud til p-pladsen erstattes af en flisegang. Det blev
besluttet at holde en høring i løbet af september måned blandt beboerne i de berørte stræder.
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8) Supplementsrum: Udskudt til næste GAB møde.
9) Helhedsplanudvalget: Om eftermiddagen inden GAB mødet været møde med GEO om resultatet af
deres undersøgelser. Emnet tages op på Helhedsplanudvalgsmødet tirsdag d. 3. juni.
10) Parkeringsregler: Udskudt til næste GAB møde.
11) Gaver og personalepolitik: Udskudt til næste GAB møde.
12) Henvendelse til GAB om sprøjtning af humlebier:
En beboer har henvendt sig til GAB, fordi Driften efter henvendelse fra en anden beboer har fået sprøjtet
et humlebi bo i strædet, hvilket han er utilfreds med. Humlebier er fredelige og generer ikke mennesker,
og de er vigtige for bestøvning af blomster. Albertslund kommune giver støtte til etablering af humlebi
boer. Driften forklarer sprøjtningen med, at humlebi boet var kommet i en fuglekasse et sted i strædet,
som var generende for beboerne, som henvendte sig. Skadedyrfirmaet, som sprøjtede, benytter en
insektgift, som ikke er farlig for fugle, hvis de spiser de døde bier.
Afdelingsbestyrelsen mente, at Driften har handlet helt korrekt, fordi det drejer sig om en situation,
hvor humlebiboet er så tæt på en bolig, at beboerne har gener fra bierne.
13) Nyt om iPads? – ikke noget nyt.

Orienteringspunkter:
14) Sekretærarbejdsbeskrivelse set fra GAB synspunkt
Det blev besluttet, at holde et møde for GAB medlemmer d. 7. august kl. 17-18.
15) Kort nyt vedr. GAB:
GAB kontoret i sommerferien: Biba og Birthe kigger jævnligt forbi for at se om der er kommet nogle
henvendelser, som kræver et hurtigt initiativ. GAB medlemmerne bedes maile til Biba, hvornår de er ude
at rejse i løbet af sommeren.
Næste Galgebakke Post, nr. 386 har deadline 26. juni.

8. august 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner truffet på GAB møde 10 – 2014:
Kontakt til kommunen om manglende vedligeholdelse af institutionsområdet (0-10-2014)
Kontakt til Natteravnene om hyppigere besøg på Galgebakken (6.1-10-2014)
Forslag om oprettelse af GAB unge-udvalg på kommende GAB møde (6.2-10-2014)
Høring i de berørte stræder om etablering af rampe (7-10-2014)
Støtte til driftens håndtering af humlebi bo (12-10-2014)
Møde for GAB medlemmer om sekretær- arbejdsbeskrivelse (14-10-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. (Afventer redegørelse fra BO-VEST)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde (jf. tidligere oplæg senest rundsendt 7. febr.)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. (på dagsorden til GAB møde 11, 7. aug.)
• Oprettelse et Unge-udvalg i GAB (jf. pkt. 6 ovf.)
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Referat fra møde nr. 11, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 7. august kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Steen Søndergaard, Biba
Schwoon, Niels Wilken. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Anita
Jensen, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Annette Schrøder, Lasse Wilson.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 12, TIRSdag d. 19. august. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner:
- Godkendelse af budgetforslag 2015, - Oprettelse af et Unge-udvalg, - Nabohjælp til haver m.m.
b) Evt. ekstra GABmøde tirsdag 26. august, hvis indkomne forslag gør det relevant.
c) Næste GAB møde igen, nr. 13, torsdag d. 4. september. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner:
- sidste forberedelse af B.BM.
d) Møde i Agendagruppen 11. august kl. 19.30
e) VA konference lørdag d. 20. september: Tilmeldingsfrist 11. august. Sten rundsender materiale.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 10, 26. juni: Godkendt (dog mangler en ekstra korrekturlæsning)
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder:
Niels Keller ønskede en drøftelse af antal suppleanter i GAB, for at møderne ikke bliver for store.
Redegørelsen fra BO-VEST om problemstillingerne i forbindelse med udlejning af supplementsrum blev
efterlyst. Ligeledes en afklarende diskussion i GAB. Emnet sættes på dagsordenen til næste GAB møde.
4) Dagsordenen: Ikke yderligere punkter.

Hovedpunkter:
5) Budget 2015 og budgetbeboermødet d. 9. september:
a) Fra mødet i økonomudvalget d. 5. august: Version 1 af budgetforslaget havde en huslejestigning på
1,87% hovedsagligt pga. stigninger i offentlige og andre faste udgifter. På udvalgsmødet blev det ønsket at
begrænse stigningen ved at overføre et vedligeholdelsesbeløb på 170.000 kr. (reparation af tage og vaskeri) til
planlagt vedligeholdelse, og at reducere årets henlæggelser til istandsættelse ved flytning med 200.000 kr., da
der er rigeligt henlagt til formålet. Endvidere ønskede udvalget en nøjere beregning af ydelserne til
dispositionsfondene, og der blev stillet spørgsmål til de forventede renteindtægter, som det forekommer er sat
meget lavt i budgetforslaget.
b) Andet vedr. budgetforslaget: På GAB mødet var der tilslutning til at reducere budgetforslaget med de to
beløb ovf., hvorved huslejestigningen kommer ned på 1,2%. På GAB mødet blev det endvidere besluttet at
bruge 400.000 kr. yderligere af overskudskontoen til opretning af udearealer efter gennemførelse af
helhedsplanen. Økonomiafdelingen kan svare på de to spørgsmål fra udvalget/GAB den 18. august.
c) Beboermødet i øvrigt: Agendagruppen: I år drejer det sig kun om en lille årsrevision af den eksisterende
agendaplan. Genbrugspladsen: Den lille skurvogn i pilrådden og skal udskiftet. Gruppen vil lave en ansøgning
til budgetbeboermødet som et indkommet forslag (dvs. at beløbet ikke er indregnet i selve budgetforslaget).
Jens finder en dirigent til beboermødet. Steen Søndergaard bliver meddirigent.
d) Indkaldelse til budgetbeboermøde 9. september: Besluttet med en standarddagsorden uden særlige ekstra
emner. Frist for indkomne forslag er tirsdag den 26. august.
6) Byggeposten juli 2014: Dette nummer af Byggeposten samler grundigt og informativt op på det foregående
halve års arbejde i temagrupperne. I den kommende tid gives bladet til alle nyindflyttere, fordi det giver en
godt overblik over helhedsplanen.
7) Nyt vedr. Driften
a) Status for p-pladsforsøg på plads A og orientering om regler: Beboerne i Sønder og Skrænt har fået
brev om de nye p-regler, som træder i kraft den 15. september. Ordningen kører som forsøg i et år. Der
informeres også i GB Posten.
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b) Nyt om affaldsforsøget: På GAB mødet blev det nævnt, at der på nogle af affaldsøerne er problemer med
overfyldning af containerne, og at der er mange lugtgener fra containerne med madaffald. Forsøget bliver
evalueret til september.
c) Nyt køkken i beboerhuset: I sommerperioden er der lagt nyt gulv i køkkenet, og der er blevet opsat nye
køkkenskabe.
d) Øvrigt nyt vedr. driften: • Hundehold i D-huse/supplementsrum: Der bliver sendt breve til beboerne i 5
D-husboliger, som har hund, om at de skal skaffe sig af med deres hund. • Genbrugspladsen: Kasserede
køleskabende skal sendes til miljøsikker destruktion pga. freonindholdet, men mange køleskabe forsvinder fra
genbrugspladsen. Derfor bliver der bygget et aflåst skur til kasserede køleskabe. Jytte fortalte, at pladsens
åbningstider om søndagen fra 1. oktober bliver ændret til kl. 10-13. • Fest på Torvet: Et par gange i løbet af
sommeren, har der været holdt spontane fester om natten på torvet, hvilket har givet ejendomsfunktionerne
meget ekstra oprydning dagen derpå bl.a. pga. knuste flasker. • Tvivl om træfældning: BO-VEST er i tvivl
om, hvorvidt der er juridisk grundlag for at kræve et træ i en privat have fældet, som det blev indstillet på et
tidligere GAB møde. GAB mødet anmoder om, at BO-VEST informerer og orienterer afdelingsbestyrelsen
grundigt, inden at der sker videre i sagen.

Orienteringspunkter:
8) Nyt om iPads: Niels Keller fortalte, at man i Tigerbutikkerne kan få en meget billig plastikfilm, som beskytter
iPad-skærmen. Sten vil fremover fortrinsvis bruge PDF formatet til de dokumenter, som han lægger ud i GAB
mappen på OneDrive og (foreløbigt også) sender rundt pr. e-mail.
9) Sidens sidst vedr. GAB
a) Trafikstøj fra Trippendalsvej og Kærmosevej: Der er meget støj i området bl.a. pga. det nærliggende
busstoppested. En beboer har foreslået, at der laves støjmålinger. GABs trafikudvalg skal holde et møde om
problemet.
b) Orientering om Tårnet: Tårnet er blevet forsinket pga. ændringer i konstruktionen, men det kommer.
c) IT-udvalget: Forslag om dato for møde med ComX er rundsendt. Niels Wilken er gået ind i IT-udvalget.
Næste Galgebakke Post, nr. 387 har deadline 28. august.

20. august 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 11:
OK til økonomiudvalgets ønsker til reduktion af huslejestigning (5a-11-2014)
400.000 kr. fra overskudskontoen til genopretning efter helhedsplanen (5b-11-2014)
Indkaldelse til budgetbeboermøde 9. september 2014 (5d-11-2014)
Anmodning om information fra BO-VEST om juridiske problemer ved krav om træfældning (7d-11-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. (Afventer redegørelse fra BO-VEST. Sættes på
dagsordene til GAB møde 12))
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde (jf. tidligere oplæg senest rundsendt 7. febr.)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. (på dagsorden til GAB møde 12, 19. aug.)
• Oprettelse af et Unge-udvalg (på dagsordenen til GAB møde 12, 19. aug.)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB
Referat fra møde nr. 11, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 7. august
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Referat fra møde nr. 12, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag d. 19. august kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Annette
Schrøder, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. (ejendomsleder). Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud: Anita Pauli Jensen, Leif Neergaard. Susanne Palstrøm (ferie frem til 7. sept.)

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder.
a) Evt. ekstra GABmøde tirsdag 26. august, hvis indkomne forslag gør det relevant.
b) Næste GAB møde, nr. 13, torsdag d. 4. september. Afbud fra Niels K. og Annette.
Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - sidste forberedelse af B.BM.
c) Næste GAB møde igen, nr. 14, torsdag d. 18. september. Afbud fra Niels K. Mødeforbereder: Biba.
Særlige emner: - Birketræ i privat have.
d) Møde i Helhedsplanudvalget tirsdag d. 2. sept. kl. 17.00.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 11, torsdag d. 7. august: Godkendt efter rettelse.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder?
Listen blev gennemgået og ajourført. Galgebakkens affaldsordning emne på et GAB møde, når evalueringen
foreligger.
4) Dagsordenen: - Orientering fra Brugergruppen v. Birthe under pkt. 11.

Hovedpunkter:
5) Godkendelse af budget 2015 og budgetbeboermødet d. 9. september
a) Svar fra økonomiafdelingen på spørgsmål vedr. dispositionsfonde og renteindtægter: Der er endnu
ikke svaret, men Jens kontakter i morgen.
b) Godkendelse af budgetforslaget: Budgetforslaget blev godkendt – dog med forbehold for svar på
spørgsmålene ovf.
c) Beboermødet i øvrigt: - Årsrevision af agendaplanen: Forelå til GAB mødet. - Dirigent: Anita Sørensen
stiller op og Steen Søndergaard som meddirigent. - Indkomne forslag: Under indkomne forslag til budgettet
kommer der forslag fra Genbrugsgruppen om indkøb af en ny lille skurvogn og fra Kunstudvalget forslag om
et beløb til bænke og mosaikker. Endvidere kommer der måske et forslag om ændring af parkeringsordningen
på p-plads A. Sten rundsender de indkomne forslag på tirsdag efter fristen.
6) Oprettelse af Unge-udvalg:
Lasse fremlagde forslag til kommissorium i fire punkter: 1. Dialog med de unge via Facebook m.m. 2.
Foredrag om stoffer, alkohol, besøg af forskellige personer til at fortælle om deres liv. 3. Behandling og
formidling af forslag og ideer fra unge. 4. Nyt fra Ungeudvalget i Galgebakke Posten. Unge-udvalget er et
åbent udvalg under GAB, som skal samarbejde med andre relevante udvalg. Medlemmer af udvalget: Lasse
Wilson (kontaktperson), Anita Pauli Jensen og Bo Ragnvald.
På GAB mødet blev det besluttet at oprette Unge-udvalget som ovf. , og at udvalget på første GAB møde i
november giver en status for det indledende arbejde.
7) Helhedsplan mock-up med 2-delte skure foran rækkehuse:
I temagruppen for facader præsenterede rådgiverne et forslag om, at skurene i rækkehusenes forhaver opdeles i
to og placeres anderledes og evt. gøres mindre. Forslaget blev ikke støttet af beboerne i temagruppen og blandt
Galgebakkens beboerne i øvrigt, kan der heller ikke spores nogen positiv indstilling til ideen. Derfor henstiller
GAB til Helhedsplanudvalget, at der ikke opbygges en mock-up med 2-delte skure ved rækkehusene. Jens
anmoder om, at emnet kommer på dagsordenen for næste møde i Helhedsplanudvalget d. 2. september.
8) Forslag om stop for Bo-Vest udlejning af A1 og A2 lejligheder:
Som det er nu kan hovedlejeren i et gårdhavehus frasige sin A1 eller A2 del af boligen og lade udlejningen
overgå til BO-VEST. Hovedlejeren kan senere opsige aftalen med 1 års varsel. Denne ordning påfører
Referat fra møde nr. 12, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag d. 19. august
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Galgebakken store fælles udgifter både ved etablering og retablering af supplementslejemålene. Efter
gennemførelsen af helhedsplanen skal der etableres forbrugsmålere for vand og varme og selvstændigt
ventilationsanlæg for hver enkelt lejlighed. Det vil derfor blive både teknisk kompliceret og meget bekosteligt,
hvis der fortsat skal kunne oprettes A1 og A2 Bo-Vest lejemål, når hovedlejeren ønsker det.
På denne baggrund besluttede GAB følgende: Stop for Bo-Vest udlejning af A1 og A2 lejligheder.
Eksisterende lejekontrakter på A1 og A2 ændres ikke og kan fortsat genudlejes så længe hovedlejeren ønsker
det; men ved hovedlejers opsigelse kan der ikke efterfølgende oprettes Bo-Vest lejekontrakt.
Beslutningen fremsættes dog først som forslag til et beboermøde, når de tekniske løsninger til
ventilationsanlægget og forbrugsmåling er udformet og de omtrentlige udgifter til etablering i A1 og A2
boliger kendes.
9) Fornyet henvendelse vedr. rampe:
Beboeren, som ønsker, at der bliver lavet en rampe i sit stræde, har igen henvendt sig til GAB: Hun ønsker
fortsat, at rampen laves i mellemstrædet, der hvor der kun er kort afstand til en eksisterende sti, og hun gør
opmærksom på brandtilsynets konklusioner fra 2008. Henvendelsen blev drøftet i GAB. Konklusionen var, at
der ikke er afgørende nyt, og det fastholdes, at der skal laves en nabohøring for beboerne i de berørte stræder.
Biba svarer beboeren.

Orienteringspunkter:
10) Nyt om iPads: Steen Søndergaard svarede på div. spørgsmål vedr. iPads og OneDrive. Bl.a. at app’en, som
kan bruges til at skrive egne noter i PDF dokumenter, hedder Notability, og den kan hentes til iPad’sene via
App Store (pris 19 kr. som betales med iTunes kortet.) Endvidere: Sten anskaffer en adapter, så iPads kan
tilsluttes til projektoren. Prisen er ca. 3-400 kr.
11) Kort nyt vedr. vedr. GAB
Birthe orienterede fra mødet i Brugergruppens arbejdsgruppe, hvor perspektiverne for de kommende års
ændringer af affaldssystemerne blev drøftet. På GAB mødet blev den nuværende forsøgsordning også drøftet.
Så snart kommunens evaluering af forsøget foreligger, skal emnet tages op på et GAB møde.
12) Kort nyt vedr. Driften
Birthe kontakter Susanne så det sidste vedr. Galschiøt-skulpturen kommer på plads inden indvielsen.
Næste Galgebakke Post, nr. 387 har deadline 28. august.
8. september 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 12, 2014:
• Budgetforslag 2015 godkendt (dog med forbehold for svar på div. spørgsmål) (5b-12-2014)
• Nej tak til mock-up med 2-delte skure (7-12-2014)
• Stop for Bo-Vest udlejning af A1 og A2 lejligheder (8-12-2014)
• Det fastholdes, at der skal gennemføres nabohøring om etablering af rampe i Vester (9-12-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum.
(Forslag om stop for udlejning besluttet på GAB møde 12. Afventer i øvrigt redegørelse fra BO-VEST.)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde, herunder Konflikthåndtering.
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg.)
• Oprettelse af et Unge-udvalg (Ungeudvalg oprettet på GAB møde 12)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (sættes på GAB mødet i foråret inden R.BM)
• Affaldsordningen (på et GABmøde når evalueringen foreligger)
• Birketræ i Over (På GAB møde, når Susanne er tilbage fra ferie)
Referat fra møde nr. 12, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag d. 19. august
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Referat fra møde nr. 13, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 4. september kl. 19.00
Til stede: Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Sten
Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Anita Pauly Jensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Leif Neergaard, Annette
Schrøder, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder).

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 14, torsdag d. 18. september. Afbud fra Niels K. Mødeforbereder: Biba.
Mødeforberedelse og rundsendelse af materiale først mandag d. 15. sept. Særlige emner: ?
b) Næste GAB møde igen, nr. 15, torsdag d. 2. oktober. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner:
c) - Redegørelse fra B-V om udlejning A1 og A2 rum. (Redegørelse vedhæftet GAB møde 13 dagsorden)
d) Konfliktløsningskursus: Holdes på en hverdagsaften, men ikke en GAB mødeaften (se pkt. 9 nf.)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 12, tirsdag d. 19. august: Godkendt med tilføjelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder? (jf. liste nf.):
Jens ønskede en diskussion om, hvorvidt begrebet halvprivate haver bør bibeholdes i husreglementet eller
ændres til private haver. Enten på næste GAB møde eller næste igen.
4) Dagsordenen: Til orientering under pkt. 9: - Hegnet rundt om Bakkens Hjerte - Plankeværk til have,
- Orientering fra BO-VEST om samarbejdsmøde.

Hovedpunkter:
5) Budgetbeboermødet d. 9. september
Op til fristen (26. aug.) kom der en række yderligere forslag. Inden beboermødet tjekker Jens sammen med
Susanne den præcise huslejekonsekvens af de af de indkomne forslag, hvis disse indeholder økonomiske
udgifter.
Forslagene blev kommenteret og drøftet. Bl.a.:
• Karen Johanssons forslag om en rampe til enten 10.000 kr. eller til 50.000 kr. afhængig af placeringen: Det
er ikke korrekt, når der i begrundelsen står, at der er givet afslag: Efter at der var kommet yderligere
oplysninger, blev sagen genoptaget på GAB mødet d. 26. juni, og det blev da besluttet, at der til september
skal holdes en høring blandt beboerne i de berørte stræder, fordi der er forskellige holdninger til, hvor en
rampe bør anlægges. På det aktuelle GAB møde var der stemning for, at GAB på beboermødet redegør for
forløbet samt for det rimelige i, at de berørte beboere i området bliver hørt om deres holdninger, inden at der
træffes en beslutning om placeringen.
• Husdyrudvalgets forslag om indhegning til en hundelegeplads på Grønningen: Forslaget er blevet drøftet i
Grønt udvalg, hvor der er enighed om, at det er en dårlig ide at lave indhegningen på Grønningen. Evt. kan
boldbaneburet, som er rigeligt stort, opdeles, så den ene halvdel kan bruges til hundelegeplads.
• Poul Evalds forslag om afholdelse af beboermøde om affaldsforsøget inden for de næste to måneder: Et
beboermøde bør vente, indtil der foreligger en evaluering af affaldsforsøget.
6) Lamineret flyer om affaldsforsøget
Ervin Olsen (som er medlem af Agendagruppen) har på grundlag af kommunens informationsmateriale
designet en let overskuelig sorteringsvejledning på en enkelt A4 side, som er velegnet til opsætning på
køleskabe ell. lign. Ervin vil gerne sørge for, at sedlen bliver lamineret, hvis GAB dækker udgiften (ca. 800
kr.). Agendagruppens medlemmer sørger for husstandsomdelingen. GAB bevilgede beløbet til det gode
initiativ.
7) Helhedsplanen
a) GB Postindlæg fra beboergruppe: En gruppe beboere, som har deltaget i temamøderne, har et indlæg i
Galgebakke Posten, hvori de kritiserer tilrettelæggelsen af møderækkerne for manglende muligheder for reel
beboerinddragelse og især beslutningen om at lave en mock up med todelte og mindre skure. Indlægget samt
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muligheder og vanskeligheder ved beboerinddragelse blev drøftet. Vedr. opdeling af skurene og bygning af en
mock up, så har Afdelingsbestyrelsen allerede på det foregående GAB møde indstillet til Helhedsplanudvalget,
at dette droppes pga. manglende beboeropbakning til ideen.
b) Fra mødet i Helhedsplanudvalget d. 2. september: På mødet var der enighed om at droppe ideen om
opdeling af skurene og opbygning af en mock up.
c) Havevandringer: Sammen med rådgivere afholdes to havevandringer i temagruppen om udearealer d. 19.
og d. 26. sept.

Orienteringspunkter:
8) Nyt om iPads: Flere tastaturer er knækket i hjørnetappen. Sten snakker med Susanne om at genoptage listen
med defekte tastaturer, som skal byttes.
9) Kort nyt vedr. vedr. GAB:
• Digitalt beboermøde: Hyldespjældet har sammen med BO-VEST startet et forsøg med digitalt beboermøde.
Op til beboermødet d. 15. sept. kan man stille forslag og kommentere på en nyoprettet hjemmeside, og i ugen
efter beboermødet kan alle beboere stemme om forslagene.
• Hegnet rundt om Bakkens Hjerte: En repræsentant fra kommunen har besigtiget hegnet, og finder det i så
dårlig stand, at det bør rives ned. Men da der mangler penge, kommer der ikke noget nyt hegn. GAB mener, at
der fortsat bør være hegn rundt om Klubben, så hegnet bør enten repareres grundigt eller erstattes af et nyt.
• Plankeværk til have: Beboeren, som har have over for klubbens boldbane, får opsat et plankeværk.
• Orientering fra BO-VEST: Om samarbejdsmøde med kommune og Politi om den videre håndtering af
problemerne bl.a. omkring Torvet.
• Konfliktløsningskursus: Birthe har via Agendacentret fået kontakt til en person, som afholder kurser i
konflikthåndtering. Hun og Bo mødes med ham for at aftale nærmere om et aftenmøde i Afdelingsbestyrelsen.
Næste Galgebakke Post, nr. 388 har deadline 25. september.
19. september 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 13:
• Redegørelse på BBM for behandlingen af ansøgningen om en rampe og for nabohøring (5-13-2014)
• Bevilling til laminering af flyer om affaldsforsøget (6-13-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( Forslag om stop for udlejning besluttet på
GAB møde 12. B-V redegørelse på GAB møde 15 d. 2. okt.)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde, herunder Konflikthåndtering.
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg.)
• Oprettelse af et Unge-udvalg (Ungeudvalg oprettet på GAB møde 12)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (sættes på GAB mødet i foråret inden R.BM)
• Affaldsordningen (på et GABmøde når evalueringen foreligger)
• Birketræ i Over (behandles når Susanne tilbage fra ferie)
• Diskussion af begrebet halvprivate haver i husreglementet (GAB møde 14 eller 15)
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Referat fra møde nr. 14, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 18. september kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Steen
Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Anita Pauly
Jensen, Niels Keller, Leif Neergaard, Annette Schrøder.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 15, torsdag d. 2. oktober. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: Redegørelse
fra B-V om udlejning A1 og A2 rum (Redegørelse var vedhæftet dagsorden til GAB møde 13).
b) Næste GAB møde igen, nr. 16, torsdag d. 23. oktober: Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: ?
c) Agendagruppen og driften mødes med Kommunen om affaldsforsøget d. 23. sept. kl. 16.30
d) Møde i BO-VESTs miljøforum tirsdag d. 7. okt. Alle interesserede beboere er inviteret.
e) Dato for møde med Galgebakkens ansatte: Biba kontakter Susanne for en dato.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 13, torsdag d. 4. sept.: Godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (jf. liste nf.):
Unge-udvalget på et GAB møde til november.
4) Dagsordenen: - Mistanke om Skimmelsvamp i beboerlokalerne og - Orientering om Genbrugsgårdens
åbningstider under pkt. 10

Hovedpunkter:
5) Efterbehandling af Budgetbeboermødet d. 9. september
a) Forslag vedr. økonomi og budget:
1: 40.000 kr. til skurvogn på Genbrugspladsen: Beløbet bliver fundet inden for budget 2015. Jytte
oplyste, at gruppen overvejer at anskaffe en campingvogn i stedet. 2: 25.000 kr. til mosaik og til bænke:
Blev vedtaget. 3: Evaluering v. Agendagruppen af affaldsforsøget: Ikke vedtaget. 4 og 5: Rampe i
Vester 4: Frafaldet fordi en rampe bliver lavet inden udgangen af 2014. Materiale til nabohøring
udsendes snarest. 6: 5.000 kr. til indhegning af hundelegeplads: Vedtaget. Husdyrudvalget henvises til
Susanne for at aftale nærmere om etablering af indhegningen. Udvalget fik også vedtaget et beløb til
arrangementer/ foredrag, men beløbets blev ikke specificeret på beboermødet. GAB foreslår, at udvalget
kontakter Beboerhusgruppen, som råder over et beløb til arrangementer i Beboerhuset. 7: Beløb på 4.000
kr. til istandsættelse og nyt inventar i Tøjbytteboden: Blev vedtaget, men uden budgetudvidelse, da
beløbet tages fra en istandsættelseskonto i 2015. Der ud over har Tøjbytteboden de sædvanlige 2.000 kr.
til kaffe og kager mv. Det samlede budget: Blev vedtaget med en beskeden forøgelse på ca. 0,05%.
b) Forslag uden økonomi/budgetkonsekvenser:
1: Driften skal varetage klager over p-afgifter: Blev ikke vedtaget. På GAB mødet blev det nævnt, at
det måske kan blive et problem for Galgebakkebeboere, som er med i delebilsordingen, at få en
permanent p-tilladelser til området. 2: Ændring af husreglementets regler for maling af
eternitfacader: Blev vedtaget. Beboere, som vil male deres facader, skal dog selv skaffe malingen, da
der ikke er afsat penge på budgettet til udlevering af facademaling. 3: Afholdelse af beboermøde om
affaldsforsøget: Det blev vedtaget, at beboermøde skal afholdes inden for to måneder. (Se pkt. 6. nf.)
6) Affaldsforsøget
a) Kommunes evaluering af affaldsforsøget og afholdelse af beboermøde: Kommunens evaluering er
i gang, så den vil formentlig foreligge, inden at der skal afholdes et beboermøde om affaldsforsøget.
b) Borgermøde om affaldsordninger i Kommunen d. 25. sept.: Blev drøftet bl.a. i forhold til
Galgebakkens aktuelle affaldsforsøg. Hvis den affaldsordningen skal gøres permanent, så er det
væsentligt at få klarhed på, hvad udgiften vil blive for Galgebakken i fht. den tidligere affaldsordning.
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7) Diskussion af halvprivate haver, s. 6-7 i Husreglementet:
Kun en indledende snak om emnet, da det blev besluttet at udsætte det til næste GAB møde for at få bedre
tid til at sætte sig ind i oplæggene, som først kom rundt kort inden mødet.
8) Nyt om Helhedsplanen:
a) Havevandringerne 19. og 26. september: Mødestedet er den gamle pub (og ikke det store beboerhus)
b) Beboerindlægget i GB Posten: Beboerne, som har skrevet indlægget, efterlyser et svar fra GAB på
deres generelle kritik af manglende muligheder for beboerindflydelse i temagruppeforløbet. Indlægget og
problemstillingerne blev drøftet grundigt på GAB mødet, og Jens skriver et svarindlæg til den kommende
Galgebakke Post og rundsender det til GAB medlemmerne for kommentarer. (Efterfølgende har Jens
foreslået, at beboergruppen i stedet inviteres til næste GAB møde for en diskussion af emnet./ ref.)

Orienteringspunkter:
9) Nyt om iPads:
Alle iPads er uden kontakt til OneDrive. Problemet skyldes en fejl hos OneDrive. Steen arbejder på at få
det løst. GAB medlemmer, hvis tastaturer er gået i stykker, skal maile til Susanne, som samler sammen på
en liste.
10) Kort nyt vedr. vedr. GAB
• Orientering om digitalt beboermøde i Hyldespjældet: Biba, der deltog i beboermødet som
bestyrelseskontakt og Sten, der deltog som beboer, orienterede om mødet. Indtil tirsdag kan
Hyldespjældsbeboerne stadig stemme på forslagene via hjemmesiden på internettet.
• Fra Genbrugsgården: Jytte orienterede om, at der er forskellige holdningerne blandt passerne, til
hvornår der skal holdes åbent om søndagen.
• Skimmelsvamp i beboerlokalerne?: Niels Wilken fortalte, at der er mistanke om skimmelsvamp i
beboerlokalerne, som lejes af kommunen. Susanne har bedt om at få det undersøgt nærmere.
Næste Galgebakke Post, nr. 388 har deadline 25. september.
3. oktober 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( Forslag om stop for udlejning besluttet på
GAB møde 12. B-V redegørelse på GAB møde 15 d. 2. okt.)
• Opstart på diskussionen om GAB samarbejde, herunder Konflikthåndtering.
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg.)
• Oprettelse af et Unge-udvalg (Ungeudvalg oprettet på GAB møde 12 og på GAB møde til november)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (sættes på GAB mødet i foråret inden R.BM)
• Affaldsordningen (Beboermøde om emnet på GAB møde 14. På GAB møde når evalueringen foreligger)
• Birketræ i Over (behandles når Susanne tilbage fra ferie)
• Diskussion af begrebet halvprivate haver i husreglementet (på GAB møde 14)
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 15, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 2. oktober kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald,
Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten
Hansen (sekr. og ref.). Under pkt. 8 deltog også Anette Pedersen og Henriette Bøttger fra Husdyrudvalget/
hundegruppen Afbud: Anita Pauly Jensen, Leif Neergaard, Annette Schrøder.
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 16, torsdag d. 23. oktober. OBS: GAB mødet holdes i Pubben!
Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: - Møde med beboergruppe – Beslutning om konfliktkursus.
b) Næste GAB møde igen, nr. 17, torsdag d. 6. november: Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: ?
c) Møde i B-V miljøforum tirsdag d. 7. oktober kl. 17-21
d) Eftermiddag og aften med GBs ansatte: Tirsdag den 28. oktober i Beboerhuset.
e) Helhedsplanudvalget: Onsdag d. 8. oktober kl. 17.00
f) Ungeudvalget: Mandag den 6. oktober kl. 19.00
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 14, torsdag d. 18. september: Godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (jf. liste nf.): Der var ingen nye ønsker til emner.
4) Dagsordenen: Div. orienteringspunkter tilføjet.

Hovedpunkter:
5) Diskussion af halvprivate haver, s. 6-7 i Husreglementet: Diskussion på baggrund af oplæg fra Jens om at
anskaffe betegnelsen halvprivate forarealer for haverne foran husene og oplæg fra Biba med anbefaling af at
bibeholde betegnelsen. Konklusionen var, at der er bred enighed om at lade betegnelsen halvprivat (og også
privat) udgå af Husreglementet og i stedet indføje betegnelserne forhaver og baghaver, samt at disse udgør en del
af den lejede. Under diskussionen blev spørgsmålet om vedligeholdelsespligt for haverne nævnt. Susanne
undersøger, om beboerne kan pålægges en pligt til at vedligeholde haverne.
6) Redegørelse fra BO-VEST om udlejning af supplementsrum: GAB har tidligere stillet en række spørgsmål til
BO-VEST vedr. udlejningen af A1 og A2 lejemål. Svarene fra Thomas Green-Andersen (juridisk sagsbehandler
hos BO-VEST) blev drøftet på det aktuelle GAB møde: De lejekontrakter for A1 og A2, som GAB har set, er på
flere måder forkerte og mangelfulde. Konklusionen var, at BO-VEST bør gennemse kontrakterne og rette dem
igennem, så formuleringerne bliver korrekte. Under diskussionen blev GABs tidligere beslutning (på GAB møde
12 d. 19. aug.) om stop for oprettelse af nye A1 og A2 boliger til udlejning også drøftet. Niels Keller mente, at
dette snarest burde fremlægges som forslag på et beboermøde, og ikke først – som der også ligger i beslutningen –
når de tekniske løsninger for ventilationsanlæg og forbrugsmålinger og de omtrentlige etableringsudgifter i A1 og
A2 boligerne er kendt.
7) Henvendelse fra Husdyrudvalget om indhegningen af hundelegepladsen: Anette Pedersen og Henriette
Bøttger fra Husdyrudvalget/hundegruppen deltog i behandlingen af punktet. På budgetbeboermødet blev det
besluttet at bevilge 5000 kr. på næste års budget til materialer til et hegn for en hundelegeplads på Grønningen.
Gruppen har henvendt sig til GAB, fordi de gerne vil lave indhegningen snarest. Hvis vinteren giver sne og frost
kan indhegningen først laves i forårsmånederne. Gruppen spørger derfor, om de kan få udbetalt beløbet forlods
eller alternativt om de selv kan lægge pengene ud og få dem refunderet til januar.
Emnet blev drøftet på sidste GAB møde, hvor den overvejende stemning var imod, at indhegningen laves i år.
På det aktuelle GAB møde blev det uddybet, at GAB ikke kan ændre en beslutning, som er truffet på et
beboermøde, men GAB har også forståelse for, at der bør findes en midlertidig løsning på de aktuelle behov og
problemer.
Det blev foreslået, at boldbaneburet midlertidigt kan bruges til hundelegeplads, hvilket der var bred tilslutning
til. Banen kan tages i brug efter uge 43, hvor efterårsferien er slut og indtil foråret, når hegnet på Grønningen kan
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laves. Af hensyn til naboerne dog kun på to faste tidspunkter i løbet af dagen, der må ikke graves huller i plænen,
hundene skal være luftet forinden, og der skal samles op, hvis de alligevel skider. Husdyrudvalget laver et oplæg
til regler, som aftales nærmere med Susanne, og der opsættes skilte ved banen, og naboerne informeres.
8) Højt træ i baghave: Thomas Green-Andersen fra BO-VEST har skrevet et notat til GAB, hvori han redegør for,
hvorfor der ikke er juridisk grundlag for at kræve et højt træ i en baghave fældet, selv om naboen føler sig meget
generet af skyggen fra træet: Træet står inde i haven, og det er derfor ikke omfattet af hegnsreglerne. Endvidere er
der er ikke nogle regler i Husreglementet om max. højde for træer i private haver. Der var enighed om, at sagen
må stilles i bero som følge af BO-VESTs juridiske vurdering. Steen Søndergaard bemærkede dog, at der i notatet
var en truende tone overfor Afdelingsbestyrelsen, som han ikke fandt acceptabel.
9) Affaldsforsøget: Birthe orienterede fra Kommunens borgermøde om nye affaldsordninger den 25. sept.: I den
gruppeopdelte del af arrangementet kom der en række informationer fra andre boligområder om erfaringer og
planer. Under den fælles del af mødet sagde Borgmesteren, at de nye affaldsordninger skal sendes i høring inden
at Kommunalbestyrelsen træffer en beslutning. Dette indebærer, at en beslutning ikke kan træffes inden årsskiftet,
som der elles er arbejdet ud fra, men tidligst til februar næste år. For Galgebakkens affaldsordning medfører det
uvished bl.a. om renovationsudgifterne til næste år. Hvis evalueringen af forsøget foreligger sættes emnet på
dagsordenen til næste GAB møde.
10) Nyt vedr. Driften:
a) Forløbet af nabohøringen d. 30. sept. om rampe i Vester: Der var mødt 17 beboere frem til høringen. Den
overvejende stemning var for at lægge rampen ved den korteste rute ud til en sti, hvilket også er den billigste
løsning. Dog skal der så opsættes to plankeværker i de berørte baghaver. Rampen kan lægges hen mod den ene
gavl, så det eksisterende strædeskur kan blive stående. På baggrund af høringen var der i GAB bred tilslutning til,
at Susanne vælger denne løsning. Arbejdet sættes i gang snarest.
b) Øvrigt nyt fra Driften: • Brandslukkere på vaskeriet: Bliver stjålet kort efter at de er opsat. Den næste bliver
sat fast med en lang stålwire. • Affaldscontainere: Er bestilt både til beboerhuset og til genbrugsgården.
• Praktikant: En ung mand kommer i praktik som ejendomsfunktionær i en periode. • Lokalpoliti: Der har været
holdt møde bl.a. med den nye lokalbetjent, Jes Kjærsgaard Mølbak.

Orienteringspunkter:
11) Nyt om iPads: Susanne modtager mails om defekte tastaturer.
12) Kort nyt vedr. GAB: • Spørgeskema til evaluering af budgetprocessen modtaget. Jens udfylder det.
• Musikstøj fra beboerhuset: Der er klager fra Torv over musikstøj fra Beboerhuset, når yderdøren fra
grovkøkkenet åbnes. Måske kan der findes en teknisk løsning, som slår musikanlægget fra, hvis køkkendøren ind
til festrummet ikke holdes lukket, mens yderdøren er åben.
Næste Galgebakke Post, nr. 389 har deadline 30. oktober.
10. november 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 15:
Betegnelsen halvprivat bør udgå af Husreglementet (5-15-2014)
BO-VEST skal gennemgå og rette formuleringerne i A1 og A2 lejekontrakterne (6-15-2014)
Hunelegeplads midlertidigt i boldbaneburet (8-15-2014)
Sag om træ i baghave sættes i bero (9-15-2014)
Rampe i Vester 4 som flertalsønske på nabohøring (11-15-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( Forslag om stop for udlejning besluttet på
GAB møde 12. B-V redegørelse på GAB møde 15 d. 2. okt.)
• Disk. om GAB samarbejde, herunder konflikthåndtering. (Om konfliktkursus på GAB møde16.)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg.)
• Oprettelse af et Unge-udvalg (Ungeudvalg oprettet på GAB møde 12 g på GAB møde 17 ell. 18 i nov.)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (sættes på GAB mødet i foråret inden R.BM)
• Affaldsordningen (Beboermøde om emnet på GAB møde 14. På GAB møde når evalueringen foreligger)
• Birketræ i Over (behandles når Susanne tilbage fra ferie – på GAB møde 15)
• Diskussion af begrebet halvprivate haver i husreglementet (på GAB møde 15)
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Referat fra møde nr. 16, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 23. oktober kl. 19.00. (mødet holdt i Pubben).
Kl. 19-21: Møde med beboergruppen om beboerinddragelse i helhedsplanen
Otte beboere, som har deltaget i helhedsplanens temamøder, har haft et indlæg i Galgebakke Postens
september nummer (nr. 307), hvori de kritiserer forløbet af temamøderne.
Afdelingsbestyrelsen (GAB) har tidligere drøftet artiklen og på baggrund heraf indstillet til Helhedsplanudvalget, at beslutningen om at opføre en mockup af todelte skure annulleres. Endvidere ønsker GAB, at
Husreglementudvalget i sit revisionsarbejde skal erstatte begrebet halvprivat med forhaver og baghaver,
som tilhører lejemålet.
Beboergruppen var inviteret til aftenens møde, for at den sammen med afdelingsbestyrelsen kunne drøfte
problemstillingerne og på den måde give feedback på temamødernes forløb og være med til at forbedre
beboerinddragelsen i det videre forløb.
Til stede fra beboergruppen var Fridtjof Herling, Janne Jørgensen, Jesper Lohse, Leif Pedersen, Jette Rank,
Claes Solborg, Kirsten Østergaard. Til stede fra GAB var Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen,
Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken.
Sten Hansen (GAB sekretær) var referent.
Jens indledte med at opridse formålet med temamøderne: Disse er møder, hvor beboerne på baggrund af
rådgivernes oplæg kan give input til rådgiverne, og hvor rådgiverne for mulighed for at lytte til beboernes
ønsker og tage disse med i betragtning i det efterfølgende projektforløb. Men temamøderne er ikke formelle
beslutningsmøder, hvor der træffes afgørelser, som bestemmer det efterfølgende projektforløb.
Beboergruppen gav ikke udtryk for, at temamøderne skulle have været tilrettelagt som formelle
beslutningsmøder og var for så vidt enige i beskrivelsen af formålet med temamøderne. Men de kritiserede
den måde, som mødeforløbene var blevet afviklet på: Oplæggene fra rådgiverne var først kommet på selve
møderne, og i hvert fald nogle af referaterne/opsamlingerne fra foregående møder var kommet for sent ud.
Den manglende timing af mødematerialet havde givet beboerne, som deltog i temamøderne for ringe
muligheder for forberedelse, og herunder mulighed for at vende emner for kommende temamøder med deres
strædenaboer. Også selve indholdet i mødematerialet fik kritik: Nogle af de fremlagte oplæg fra rådgiverne
havde virket meget ustrukturerede og med et for tyndt indhold. Referaterne havde karakter af tilfældige
opsamlinger, hvor mange kritiske tilkendegivelser fra beboere og uafklarede spørgsmål ikke var medtaget.
Beboergruppen understregede, at et vigtigt formål med indlægget er at være konstruktiv kritisk med henblik
på at kunne påvirke det videre forløb med beboerinddragelsen i en mere tilfredsstillende retning.
GAB medlemmerne gav som udgangspunkt udtryk for forskellige grader af forståelse for kritikken af
afviklingen af temamøderne. Det var forskelligt i hvilket omfang de enkelte GAB medlemmer havde været
involveret i temamøderne, og de havde derfor forskelligt erfaringsgrundlag for at vurdere berettigelsen af
kritikken. Nogle gav udtryk for, at den kraftige kritik kun var berettiget for enkelte møder og situationer.
Nogle gav udtryk for, at der med temamøderne var og ville blive opnået resultater for helhedsplanprocessen,
så møderne burde ikke beskrives som kun negative. Nogle støttede op om beboergruppens kritik uden
forbehold. Alle GAB medlemmerne var enige i, at den omfattende kritik af temamøderne fra en gruppe
beboere, som havde deltaget i møderne, i sig selv var udtryk for, at forløbet ikke havde været godt nok.
I den videre drøftelse blev problemstillingerne søgt indkredset. Ud over afvisningen af en mockup for todelte
skure og afskaffelse at ’halvprivat’ som havebetegnelse, hvor beboergruppen udtrykte tilfredshed med, at
GAB allerede havde taget initiativer, så var det især de uafklarede spørgsmål om renoveringens
konsekvenser for de privat haver, som gruppen henviste til. Hvor indgribende bliver gravearbejde ved
sokkelisoleringen i fht. planter, fliser, terrasser osv., som beboerne har anlagt i haverne? Hvilke muligheder
bliver der for midlertidig opbevaring af panter, belægninger osv.? Skal beboerne selv gøre alt arbejdet med at
optage og reetablere planter og fliser, eller bliver der mulighed for hjælp? Disse spørgsmål og
problemstillinger er rejst på temamøderne, men der er ikke kommet svar og information ud til beboerne.
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Helhedsplanudvalget gjorde opmærksom på at man arbejdede på en mockup/demonstration af sokkeludgravningerne, samtidig blev det påpeget at det var urealistisk at forvente en total reetablering af haverne.
Der var bred enighed om, at problemerne meget drejer sig om kommunikationen, hvor informationer ikke er
kommet godt nok ud til beboerne. Måske skulle der informeres mere nært i stræderne ved møder og
informationsopslag. Det blev konstateret, at BO-VESTs hjemmeside om helhedsplanrenoveringen i høj grad
trænger til ajourføring. De to seneste referater fra Helhedsplanudvalget er endnu ikke lagt ud på siden. Der
har i noget tid stået to containere, som indeholder mockupper af badeværelser, men de bliver først åbnet for
beboerne i begyndelsen af november. Indtil da vil en lamineret informationsseddel på containerne være på
sin plads. Jesper Lohse foreslog, at man fremadrettet ansatte en person – en projektgransker – med den
opgave at gennemgå processen kritisk set ud fra en beboersynsvinkel. Det blev drøftet om det var muligt at
lave en sådan form for projektgranskning, hvor der bl.a. bliver rettet op på huller i informationen. Der
mangler stadig afsluttende møder i temagrupperne, som skal foregå på baggrund af mockupper og andre
prøver. Der var et fælles ønske om, at disse sidste møder kommer til at forløbe på en mere tilfredsstillinde
måde og på grundlag af et bedre informationsniveau.
Der var bred enighed om at mødet havde haft et tilfredsstilende forløb.

Det ordinære GAB møde
Opsamling på mødet med beboergruppen:
Inden behandling af de emner til det ordinære GAB møde, som skulle nås, foretog GAB en opsamling på
mødet med beboergruppen:
1. BO-VEST skal gøres opmærksom på, at deres helhedsplanhjemmeside for Galgebakken mangler
ajourføring med referatet fra Helhedsplansudvalgsmøderne. Biba skriver til rette vedkommende i BO-VEST
om hurtigst muligt at få dette bragt i orden.
2. De to containere med mockupper af badeværelserne skal forsynes informationsopslag.
3. Næste nummer af Byggeposten skal hurtigt ud og skal, hvor det er muligt, indeholde de informationer,
som blev efterlyst på aftenens møde.
Ud over disse her og nu punkter blev de større linjer og problemerne i informationsstrategien drøftet.

Hastende emner:
1) Konflikthåndteringskursus:
Birthe og Bo har haft møde med repræsentanter for et firma, som tilbyder kurser i konflikthåndtering. Birthe
og Bo satte dem ind i GAB ønsker og behov, og repræsentanterne foreslog et heldagskursus fra kl. 9 til 17
samt en opfølgning på 3-4 timer en måneds tid senere. Prisen er 17.000 kr.
På GAB mødet blev det besluttet at sige ja til tilbuddet. Dagen for heldagskuret bliver lørdag d. 31. januar.
Niels Wilken reserverer Pubben.
2) Ansøgning om støtte til forbedring af bioaffaldsprojekt:
Biba og Birthe fortalte, at Agendacentret i Albertslund har fundet af, at Miljøstyrelsen har oprettet en ny
projektpulje på 1 mio. kr. Agendacentret tror, at Galgebakken har gode muligheder for at få støtte herfra til et
projekt med forbedring af bioaffaldsordningen. På GAB mødet var der stemning for at gå i gang med at
udforme en projektansøgning i samarbejde med Agendacentret.
3) Orientering om kommende møde:
Jens orienterede om, at han og Biba sammen med Susanne holder møde med repræsentanter fra
Beboerhusgruppen i næste uge.
10. november 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Referat fra møde nr. 17, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 6. november kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Steen
Søndergaard, Biba Schwoon, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Henrik Nordfalk, Niels Wilken.
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 18 torsdag den 20. november. Mødeforbereder Biba.
Særlige emner: -Helhedsplanen som hovedemne.
b) Næste GAB møde igen, nr. 19, torsdag den 11. december. Mødeforbereder: Biba.
Særlige emner: - Oplæg fra NOVA5 til renovering af materialegård (Susanne er på kursus, Jan deltager i
stedet.) – Nabohjælp. – GABs Ungeudvalg.
c) Møde i Husreglementudvalget d. 17. november
d) Beboermøde om ændrede TV-pakker inden årsskiftet (jf. pkt. 7 nf.)
2) Foreløbige referater:
GAB møde 15, torsdag d. 2. oktober: Godkendt.
GAB møde 16 inkl. møde m. beboergruppen, torsdag d. 23. okt.: Godkendt efter ændringer og tilføjelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: Ikke nye emner.
4) Tilføjelser til dagsordenen: - Ombygning af C2-C4 boliger under pkt. 9

Hovedpunkter:
5) Referat fra Beboerhusgruppen d. 7. oktober
Div. kommentarer til referatet samt orientering fra mødet med Susanne og repræsentanter for GAB og
Beboerhusgruppen.
6) Nabohjælp til pasning af haver m.m. Emnet drøftes i Grønt udvalg
Emnet tages op på Grønt udvalgsmøde d. 10. november og på GAB møde 19 den 11. december.
7) Fra mødet med tidl. ComX/Yousee den 27. oktober
Mødet drejede sig primært om udsigten for Galgebakkens TV-pakker, efter at ComX er blevet opkøbet af
TDC/Yousee. Galgebakken kan vælge, at Yousee fortsat skal levere de TV-pakker, som blev aftalt med
ComX, indtil denne oprindelige kontrakt udløber om ca. to år. Yousee tilbyder imidlertid, at hvis
Galgebakken allerede inden årsskiftet vælger at skifte over til Yousee’s almindelige tv-pakker, vil de
blive leveret på favorable vilkår. På GAB mødet blev det besluttet at indkalde til et beboermøde om
emnet inden årsskiftet.
8) Fra mødet i Helhedsplanudvalget d. 8. oktober
Det materiale om jordbudsforholdene på Galgebakken, som firmaet GEO indtil nu har leveret, er meget
mangelfuldt, hvilket bliver påtalt, og man regner med snarest at modtage en grundig redegørelse, som kan
bruges til at vurdere, om der bør etableres omfangsdræn. På mødet fremførte GAB-medlemmerne de
problemer med kommunikationen omkring helhedsplanen, som blev drøftet på mødet med beboergruppen
den 23. oktober, og BO-VEST blev anmodet om at ajourføre og forbedre hjemmesiden om Galgebakkens
helhedsplan. Niels Keller påpegede, at det er dybt kritisabelt, at Driften ikke har deltaget i flere af
temamøderne.
9) Nyt fra Driften:
a) Budgetkontrol pr. 30. sept.: Der er ikke store og overraskende afvigelser og resultatet ved udgangen
af regnskabsåret forventes at komme til at svare til budgettet.
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b) Ombygning til C3 boliger: Der kan ombygges til i alt 44 C3 boliger. Indtil nu er der lavet 32 C3
boliger. En ombygning til to stk. C3 boliger koster ca. 58.000 kr. Der er afsat 76.000 kr. hvert år på
langtidsbudgettet til ombygninger. Helhedsplanrenoveringen vil ikke indebære forhøjede udgifter til
ombygningerne, hvad angår forbrugsmålere, men der kan måske komme ekstra udgifter ved tilpasninger
af ventilationssystemet.
c) Renovering af materialegården: Der skal bl.a. laves bedre mandskabsfaciliteter til
ejendomsfunktionerne på materialegården. NOVA5 og BO-VEST har igennem et stykke tid arbejdet med
planerne, og på GAB møde 19 den 11. dec. fremlægger de forskellige muligheder for renovering og
udbygninger. Susanne er optaget af kursus, men Jan deltager for Driften.
d) Hundelegepladsen: Boldbaneburet har nu været i brug til hundelegeplads i nogle uger. Det gir nogen
gange en del støj fra gøende hunde, men der har dog ikke været klager fra naboerne. Det er ikke
indtrykket, at problemet med løse hunde på Galgebakkens andre områder er blevet mindre.

Orienteringspunkter:
10) Nyt om iPads: Steen S. rundsender en vejledning i, hvordan man lægger modtagne dokumenter vedr.
Helhedsplanen ned i Helhedsplanmappen på OneDrive.
11) Kort nyt vedr. GAB
• Evaluering af affaldsordningen: Evalueringen er ved at være afsluttet. GAB har brug for at få
evalueringen tilsendt, fordi der skal afholdes beboermøde om affaldsordningen. Sten rykker Kommunen
for at få tilsendt evalueringen hurtigst muligt.
• Tårnet: En gruppe beboere fra Hyldespjældet har været ude på værkstedet og hjælpe til med at samle
sektionerne, så nu varer ikke længe inden tårnet kommer på plads.
• Fra møde i B-V miljøforum tirsdag d. 7. oktober: Emnet var nye affaldsordninger og herunder blev
der fortalt om Galgebakkens affaldsforsøg.
• Fra møde i B-V boligpolitisk forum d. 4. november: BL’s direktør Bent Madsen holdt et oplæg om de
aktuelle boligpolitiske forhandlinger.
Næste Galgebakke Post, nr. 389: Bladet laves på søndag og omdeles i weekenden d. 15-16. november.

21. november 2014. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutningsemner på GAB møde 17:
Afholdelse af beboermøde om tv-pakker inden årsskiftet (7-17-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( B-V redegørelse på GAB møde 15 d. 2. okt.)
• Disk. om GAB samarbejde, herunder Konflikthåndtering. (Beslutning om konfliktkursus på GAB møde 16)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg og på GAB møde 19 d. 11. dec.)
• Oprettelse af et Unge-udvalg (udvalg oprettet på GAB møde 12 og bliver emne GAB møde 19)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (sættes på GAB mødet i foråret inden R.BM)
• Affaldsordningen (Beboermøde om emnet på GAB møde 14. På GAB møde når evalueringen foreligger)
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Referat fra møde nr. 18, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 20. november kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Steen Søndergaard, Biba
Schwoon, Niels Wilken. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Birthe Y. Nielsen, Bo Ragnvald, Annette
Schrøder, Lasse Wilson.
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 19, torsdag den 11. december. Mødeforbereder: Biba. Afbud fra Jens og fra
Niels Keller. Særlige emner: – Nabohjælp. – GABs Ungeudvalg. Vedr. oplæg fra NOVA5 til renovering
af materialegård, så spørger Biba hos NOVA5, om dette kan vente til GAB møde nr.1 den 8. januar.
b) Næste GAB møde igen, nr. 1 2015 torsdag d. 8. januar. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner:
- Evt. oplæg om renovering af materialegården.
c) GAB mødeplan 1. halvår 2015: Ingen ændringer af GAB møderne i fht. forslaget.
Regnskabsbeboermødet bliver torsdag den 26. marts – dog med forbehold for OK fra Susanne.
d) Beboermøde om ændrede TV-pakker mandag d. 8. december (jf. pkt. 5 nf.)
e) Møde i Husreglementsudvalget 9. december kl. 17 (starter med at kigge på havehegn)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 17 den 6. november: Godkendt med tilføjelser.
3) Ønsker til emner på kommende GAB Møder? (jf. liste nf.)
Sten finder de relevante vedtægtsbestemmelser mv. til Niels Keller til forberedelse af emnet antal
suppleantpladser.
4) Tilføjelser til dagsordenen: - Orientering om evalueringen af affaldsordningen som nyt pkt. 6.

Hovedpunkter:
5) Forberedelse af beboermøde om tv-pakker mandag den 8. december
Det blev diskuteret, om beboermødet ved siden af en stillingtagen til tilbuddet fra YouSee/ComX om
efter årsskriftet at overgå til YouSee’s tv-pakker også skulle tage stilling til et alternativt tilbud om i
stedet at få tv-pakker og IT leveret via Brøndbynet. Konklusionen var, at dette vil indebære en opsigelse
af de nuværende kontrakter og ikke kun end ændring af kontrakten, hvad angår tv-pakkernes
sammensætning. Hvis dette skal foreslås på et beboermøde, så skal IT udvalget og GAB forinden have
mulighed for at undersøge konsekvenserne grundigt. Derfor skal beboermødet den 8. december kun tage
stilling til tilbuddet fra YouSee om ændrede tv-pakker.
6) Orientering om evalueringen af affaldsordningen
Biba Orienterede: Evalueringen er nu færdig, og den bliver diskuteret på et møde i Agendagruppen på
mandag. Kommunen har lavet en høringsperiode for nye affaldsordninger, som løber indtil 16. januar.
Hvis det kan nås, bør beboermødet om Galgebakkens affaldsordningen holdes inden den 16. januar. Dette
vil også blive drøftet på mødet i Agendagruppen.
7) Opsamling på helhedsplanforløbet
Som udgangspunkt forelå et kort oplæg fra Biba med hovedpunkterne: Kommunikation. Forslag om
særlig kvalitetsgransker. Temagruppearbejdet. Omfangsdræn. Beslutningsproces.
Kommunikation: Flere gav udtryk for, at efter at BO-VEST har fået rettet op den pinlige mangel på
aktuelle mødereferater på hjemmesiden om Galgebakkens helhedsplan, så er de grundlæggende
informationer nu tilgængelige for beboerne. Problemet er måske at få beboerne til aktivt søge og læse den
tilgængelige information. Det blev dog også nævnt, at informationen er mangelfuld, hvad angår
målretning og tilpasning til situationen og brugerne. F.eks. er der på opslagene på containerne med
badeværelses mockupperne ikke oplysninger om, hvornår de er åbne for fremvisning. Det skal man hjem
og finde i Byggeposten. Det blev drøftet om kommunikationen kunne bedres ved at holde møder ude i de
enkelte stræder. Men med 40-50 stræder er dette er imidlertid en alt for omfattende opgave for beboerne i
Helhedsplanudvalget.
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Forslag om særlig kvalitetsgransker: Jesper Lohse fremkom med ideen på GABs møde med
beboergruppen, og han har siden uddybet det nærmere i et forslag, som er sendt rundt til GAB
medlemmerne. Ideen er, at der bør ansættes en fagligt kompetent person, som kan følge projektet set med
beboerøjne og gøre opmærksom på, når der er oversete problematiske konsekvenser for beboerne af
rådgivernes tekniske løsningsforslag. Som eksempel nævner han forslaget om de todelte skure.
Den overvejende holdning i GAB var, at forslaget hverken er muligt eller hensigtsmæssigt.
Organisatorisk er det svært at se, hvordan en sådan ansat projektgransker skal kunne indgå i fht.
rådgiverne og i fht. BO-VEST. En vurdering af projektet med beboerøjne varetages af beboerne, og
eksemplet med de todelte skure blev da også løst ved at GAB reagerede og tog det op i
Helhedsplanudvalget. Økonomisk indebærer det en betydelig lønudgift til ansættelsen. Der var dog også
støtte til ideen om en ansat fagperson, som uafhængigt af rådgivere og boligselskab refererer direkte til
beboerne.
I forlængelse af debatten om en projektgransker var der bred enighed om, at det er bekymrende, at BOVESTs projektleder for Galgebakkens renovering også har fået til opgave at være projektleder for
renoveringen af Gårdhavehusene, der er et mindst lige så stort projekt som Galgebakkens. Biba
viderebringer denne bekymring om, hvorvidt der i BO-VEST er afsat tilstrækkelige ressourcer til
opgaven.

Orienteringspunkter:
8) Nyt om iPads?: Ikke noget nyt.
9) Kort nyt vedr. Driften: Ikke noget nyt.
10) Kort nyt vedr. GAB:
Fra mødet i Husreglementudvalget d. 17. november: På mødet blev der samlet op på, hvilke steder i
Husreglementet, der skal laves opdateringer. Det næste møde – tirsdag den 9. dec. kl. 17 – starter med en
rundtur, hvor der skal kigges på hegn ved de forskellige typer af gårdhavehuse.
Næste Galgebakke Post, nr. 390: Deadline den 11. december.
9. februar 2015. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 18:
GABs mødeplan for 1. halvår 2015 vedtaget med R.BM 26. marts (1c-18-2014)
Beboermøde om tv-pakker den 8. december kun med stillingtagen til tilbud fra YouSee/ComX (5-18-2014)

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( B-V redegørelse på GAB møde 15 d. 2. okt.)
• Disk. om GAB samarbejde, herunder Konflikthåndtering. (Konfliktkursus lørdag d. 31. januar)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg og på GAB møde 19 d. 11. dec.)
• Unge-udvalget/unge på Galgebakken (Emne på GAB møde 19 d. 11. dec.)
• Affaldsordningen (Beboermøde om emnet på GAB møde når evalueringen foreligger)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (sættes på GAB mødet i foråret inden R.BM)

Referat fra møde nr. 18, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d.20. november
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , ØSTER 1-2
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 19, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 11. december kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Annette Schrøder, Steen Søndergaard, Biba
Schwoon. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Niels Keller, Jens Ellesøe Olsen, Lasse Wilson.
1) Oversigt over kommende møder.
a) Næste GAB møde, nr. 1 2015 torsdag d. 8. januar. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - Oplæg
til renovering af materialegården.- Antal suppleantpladser. – Ungeudvalget. – Elbiler.
b) Næste GAB møde igen, nr. 2 torsdag den 22. januar. (Obs: GAB mødet skal flyttes eller aflyses
pga. beboermøde om affald den 22. januar/ref.) Mødeforbereder: ? Særlige emner: ?
c) Beboermøde om affaldsordningen: Oprindeligt planlagt til onsdag d. 7. jan., men udsat (jf. pkt. 9 nf.)
d) Møde i Helhedsplanudvalget med GEO mandag d. 15. december.
e) Beboermødemøde om rapporten fra GEO tirsdag d. 13. januar kl. 19.30 (jf. pkt. 7 nf.)
f) GAB julemiddag: Forslag: Onsdag d. 21. januar. Jytte og Biba finder stedet.
g) Konfliktkursus lørdag d. 31. januar.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 18 den 20. november: Steen Søndergaard ønsker nogle yderligere
formuleringer tilføjet under punktet om forberedelse af beboermødet om tv-pakker. Han rundsender
formuleringerne.
3) Ønsker til emner på kommende GAB Møder? (jf. liste nf.)
Ungeudvalget tages op som emne på GAB møde 1 den 8. januar. Ligeledes antal suppleantpladser.
4) Dagsordenen: Ingen punkter tilføjet.

Hovedpunkter:
5) Efterbehandling af beboermøde om tv-pakker mandag den 8. december
Beboermødet var ganske velbesøgt. Der kom mange relevante og kritiske spørgsmål til YouSee, bl.a. om
kvaliteten af deres kundeservice. Debatten forløb godt i fht. mødets formål: At tage stilling for eller imod
tilbuddet fra YouSee om nye tv-pakker, og der var et solidt flertal for at sige ja til tilbuddet. Med denne
beboermødebeslutning bliver der god tid til at undersøgt og afklaret evt. alternative muligheder for
levering af tv fra andre end YouSee, når kontraktens bindingsperiode udløber efter to år. Der holdes et
sidste forhandlingsmøde med YouSee i januar.
6) Nyt lydanlæg til beboerhuset
Lydanlægget kan ifølge tilbuddet anskaffes inden for en beløbsramme på 120.000 kr., og Susanne
vurderer at der er tilstrækkelige midler på vedligeholdelsesbudgettet til at anskaffe lydanlægget. På GAB
mødet var der bred enighed om at godkende anskaffelsen, fordi der er et stort behov for et bedre lydanlæg
til beboerhuset bl.a. i forbindelse med afholdelse af beboermøder, hvor både ustabile mikrofoner og
forældet optageudstyr (kassettebånd) er et problem.
7) Fra Helhedsplanudvalget og indkaldelse til beboermøde tirsdag d. 13. jan om GEO rapport
Firmaet GEO, som har undersøgt jordbunds- og dræn-forhold på Galgebakken, anbefaler at der etableres
drænrør omring husene. På et møde i Helhedsplanudvalget d. 15. dec. vil GEO sammen med BO-VEST
redegøre nærmere for denne konklusion. Der vil også blive taget stilling til Jan Hartmanns anbefaling af
at nedlægge tomrør til fremtidige IT-kabler i forbindelse med opgravningerne ved soklerne. Der afholdes
et orienterende beboermøde om resultatet af GEOs undersøgelser tirsdag den 13. januar.
8) Henvendelse om parkering på p-plads A
Nogle gæster til en beboer på Galgebakken har fået en opkrævning fra p-firmaet, fordi de har parkeret
uden gæstekort på den del af p-plads A, hvor p-tilladelse er påkrævet. De finder ikke, at opkrævningen er
rimelig, bl.a. fordi de ikke mener, at skiltningen er tilstrækkelig og har henvendt sig til p-firmaet, som
imidlertid fastholder kravet. Gæsterne har herefter skrevet til Galgebakkens afdelingsbestyrelse med håb
om, at den kan få p-selskabet til at frafalde kravet.
Referat fra møde nr. 19, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag 11. december
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Sagen blev drøftet på GAB mødet. Der var enighed om, at GAB ikke bør gå ind i denne type
parkeringssager, bl.a. fordi Beboermødet i september i år nedstemte et forslag om, at Galgebakken (v.
Ejendomskontoret) i vidt omfang skulle sørge for at få annulleret opkrævninger fra p-selskabet, hvis
modtageren ikke fandt opkrævningen rimelig. Sten og Biba svarer på henvendelsen.
På GAB mødet var der dog også stemning for, at man laver nogle ’service-skilte’ ved opgangen til
stræderne, som skal minde beboerne om, at de skal huske at skaffe gæstekort til deres gæster, hvis de
parkerer på den del af p-pladsen, hvor p-tilladelse er påkrævet.
9) Fra Agendagruppen og indkaldelse til beboermøde om affaldsordning:
Det kommende beboermøde om forsøget med ny affaldsordning er blevet diskuteret i Agendagruppen.
Kommunen skal lave en forkortet udgave af evalueringen af Galgebakkens affaldsordning, som skal deles
rundt inden beboermødet. Fristen for kommunens igangværende høring om nye affaldsordninger er blevet
udskudt nogle uger, så det er ikke længere nødvendigt at afholde beboermødet allerede den 7. januar. Det
er vigtigt at finde en mødedato, hvor Sara Rosenberg fra Kommunen, som står for Galgebakkens
affaldsforøg, kan deltage. (efter GAB møde 19 er datoen 22. januar blevet aftalt med Sara Rosenberg/
ref.). Beboermødet skal holdes som et informations- og debat-møde. På baggrund heraf formulerer
Agendagruppen og GAB et høringssvar til Kommunen.

Orienteringspunkter:
10) Kort nyt vedr. Driften:
• Susanne har ansat Niels Wilken som vikar i Beboerhuset/ Udlånet pga. sygemelding fra
Beboerhusmedarbejderen. • Den seneste budgetkontrol er sendt til Jens og Biba. • Nye spande til
bioaffald bliver husstandsomdelt inden jul sammen med forskellig information om affald.
11) Kort nyt vedr. GAB:
a) Nyt om iPads og om hjemmesiden: En ny type mere holdbare tastaturer til iPads kommer i løbet af
januar. Steen Søndergaard har brug for at anskaffe et program (Adobe Creative Pack) til redigering i den
grundlæggende programmering af hjemmesiden. Prisen for 1 år er 1.400 kr. Han aftaler nærmere med
Jytte og Susanne om, hvordan betalingen skal ske.
b) Spisehus v. GAB: Niels Wilken foreslår at GAB tegner sig for at lave mad til et spisehus. Det var der
stemning for ja til på GAB mødet.
c) Nyt om Tårnet: Det forventes at Tårnet bliver opstillet i løbet af februar måned.
d) Nyt om legebanen: Der var ikke det helt store fremmøde til demonstrationen af legebanens
muligheder til træningsbrug. Der holdes en arrangement igen til marts, hvor årstiden og vejret nok er
mere motiverende.
Næste Galgebakke Post, nr. 390: Deadline 11. december. Nr. 391 har deadline den 29. januar.
9. januar 2015. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Problemstillinger ved BO-VEST udlejede supplementsrum. ( B-V redegørelse på GAB møde 15 d. 2. okt.)
• Disk. om GAB samarbejde, herunder Konflikthåndtering. (Konfliktkursus lørdag d. 31. januar)
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg og på senere GAB møde)
• Unge-udvalget/unge på Galgebakken (Emne på GAB møde nr. 1 d. 8. jan. 2015)
• Affaldsordningen (Beboermøde om emnet på GAB møde 19)
• Drøftelse af antal suppleantpladser i GAB (Emnet på GAB mødet nr. 1, 8. jan 2015)

Referat fra møde nr. 19, 2014 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag 11. december
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