Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

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

Referat fra møde nr.1, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 7. januar kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo
Ragnvald, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud: Annette Schrøder,

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag d. 14. jan GAB julemiddag: Jens, Niels W., Niels K., Birthe, Biba, Bo, Sten H., Susanne,
Jytte, Henrik, Lasse og Annette – i alt 12 pers. - har tilmeldt sig. Sten og Niels W. rundsender en mail om
mødested og mødetid. (Bænkene på p-plads C kl. 18.00.)
b) Torsdag d. 21. januar: Næste GAB møde, nr. 2:
Mødeforbereder: Biba. Afbud fra Susanne. Særlige emner: - B-Vs udlejningspraksis (evt.).
c) Nytårskur på d. 24. jan. på Rådhuset: Invitation sendt til alle. Man tilmelder sig selv til arrangementet.
d) Torsdag d. 4. februar: Næste GAB møde igen, nr. 3:
Mødeforbereder: ? Særlige emner: – Træer på p-pladser.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 18, torsdag d. 10. december: Godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (- jf. listen nf.): - Revision af Husreglementet
4) Tilføjelser til dagsordenen: - Resume af diskussioner på GAB møderne i referaterne. – Referat fra
beboerhusgruppens møde 25. nov. 2015.

Opdatering ved årsskiftet:
5) Vedr. Driften
a) Budget/regnskab for 2015: Susanne har gennemgået udgiftsposterne på kontoerne 114, 115 og 116
(118 og 119 mangler). Det tegner til et overskud på årsregnskabet for 2016 som følge af, at udgifterne til
planlagt vedligeholdelse er blevet mindre end budgetteret. Overskuddet skyldes ikke, at vedligeholdelsesopgaver er udskudt, men at behovet og udgifterne har vist sig mindre end forventet.
På GAB mødet blev der udtrykt bekymring over, at årsregnskabet tegner til et overskud pga. for højt
budgetterede udgifter til vedligeholdelse. Fra tidligere år er der i forvejen et akkumuleret overskud, som
skal nedbringes inden for en treårig periode.
b) Ladestander til elbiler: Det er aftalt med Clever, at ladestanderen bliver leveret om tre uger.
c) Information om beboerrådgivning: Beboerrådgiveren Stine Hartmann kommer på Galgebakken på
eftermiddage om onsdagen. Samtaler med beboere kommer ikke til at foregå i mødelokalet, men bliver
aftalt hjemme hos beboerne. Hvis der bliver behov for at lokale til samtaler, låner hun Susannes kontor.
d) Affald: - sortering glas/metal: Der er kommet separate containere til glas og til metal på affaldsøerne.
Beboerhuset har fået opstillet containere, så det nu kan indgå i Galgebakkens generelle affaldsordning. På
GAB mødet blev det bemærket, at Pubben/det lille beboerhus stadig mangler affaldscontainere. Susanne
snakker med Henrik om dette.
På GAB mødet var der ønsker om bedre lys på affaldsøerne. De nuværende løsstofrør lyser ikke ned på
containerne. Når det er mørkt, kan man kan ikke se skiltene på containerne, hvilket medvirker til
fejlsortering. Susanne undersøger mulighederne for bedre lys og kommer med et oplæg.
e) Galgebakken mellem jul og nytår: I december var der flere tilfælde af hærværk på affaldsøerne. Der
var også hærværk på torvet og vaskeriet efter ungdomsfest pga. ikke-inviterede gæster. Men i jule-nytårs
perioden har der ikke været særlige problemer med hærværk. Mht. affald, så har ordningen med en ekstra
juleaffaldssæk virket godt. Ved genbrugsgården var der placeret en hel del storskrald ved porten, selv om
der var informeret om, at der var lukket søndag d. 27. december.
f) Øvrigt nyt fra Driften: • Områdevandring 3. marts: Ruteforslag rundsendt. Fodboldbanen og
grønningen bliver tilføjet. • Beboerne i Mark 2 bliver inviteret til et infomøde inden Ejendomskontoret
flytter ind i prøveboligen i Mark 2-6. • BO-VEST holder lederkursus over 19 dage i 2016. Jan og Susanne
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deltager, men på skiftende dage. • Der bliver indhentet tilbud på vagtordning hos firmaer. • På GAB
mødet blev det nævnt, at der mangler lys på pladsen foran vaskeriet. Endvidere er der behov for justering
af lysfølerne inde på vaskeriet, så lyset ikke slukker, når man står ved bordene.
6) Nyt om helhedsplanen:
Det planlagte HPU møde den 5. januar er blevet aflyst. Etableringen af prøvehusene bliver forsinket.
Prøvehusene bliver først klar i slutningen af februar. Der er en række problemstillinger i helhedsplanforløbet, hvor en afklaring er påkrævet. Næste HPU møde holdes tirsdag den 9. februar.
7) Opdatering fra IT udvalget:
Der er brug for, at IT udvalget snarest afholder et møde om de forskellige problemstillinger vedr. YouSee
og Dansk Kabel TV.
8) GAB møde diskussioner i referaterne:
Der var ønske om, at når der er emner på GAB møderne, som giver anledning til større diskussioner, så
bliver diskussionerne sammenfattet i referatet. Evt. kun i det foreløbige referat til orientering for GAB
medlemmerne.
9) Referat fra Beboerhusgruppens møde d. 25. nov.:
Autoværkstedet: Rampen er midlertidigt lukket, fordi det skal tjekkes, om sikkerhedsmæssigt er i orden.
Henrik og Niels W. indkøber nyt værktøj til autoværkstedet til erstatning for det, som blev stjålet efter
indbrud i efteråret.
10) vedr. GAB og udvalgene:
• Dato for guidet lys tur med Doll: Biba kontakter Doll og finder en dato. Hun forhører sig hos
Hyldespjældets afdelingsbestyrelse, om de har interesse for at deltage.
- Dato for besøg af BO-VESTs energikonsulent: Biba finder en GAB mødedag, hvor energikonsulenten
kan deltage ved starten af mødet.
- Fra Ungeudvalgets møde m. unge: Lasse orienterede: Der var en hyggelig og konstruktiv stemning. De
unge kom med forskellige ideer og ønsker og gav i det hele taget udtryk for, at de gerne ville indgå i
Galgebakkens fælles liv. De laver – sammen med Ungeudvalgets medlemmer - et spisehus i
Beboerhuset.
Næste Galgebakke Post, nr. 401: Deadline 28. januar 2016.

22. januar 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 1 – 2016:
Susanne undersøger mulighederne for bedre lys på affaldsøerne. (2016-1-5d)
Resume af større diskussioner på GAB møderne med i referaterne (2016-1-8)
Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Helhedsplanen: Fast punkt på dasordenen og generelt opprioritering af emnet på GAB møderne.
• Nabohjælp til pasning af haver m.m. ( Emnet drøftes i Grønt udvalg og på senere GAB møde)
• Status for IT/TV og YouSee: På GAB møde 12 (IT udvalgsmøde ku ikke nås inden GAB møde 11)
• Beslutning om standere til el-biler (Første information på GAB møde 11. Tages med på BM 19. nov.)
• Samarbejde i GAB (på dagsorden til GAB møde 14, men udskudt)
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages på GAB møde når sammenfatning fra GAB og beboermøder forligger)
• Lys på Galgebakken. (Første drøftelse på GAB møde 17)
• Konsekvenser af nedlukning af analoge tv kanaler.
•Træer og risiko ved kommende storme.
• Revision af Husreglementet
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

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

Referat fra møde nr.2, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 21. januar kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Henrik Nordfalk, Bo Ragnvald, Biba Schwoon, Niels Wilken, Lasse Wilson. Sten
Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder. Susanne
Palstrøm (ejendomsleder)

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Mandag d. 25. januar kl. 17: Møde i IT Udvalget.
b) Torsdag d. 4. februar: Næste GAB møde, nr. 3: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - Træer på ppladser. - Udlejningspraksis. - Tjek på mødeforberedelse op til R.BM 29. marts.(Jens mødeforbereder).
c) Tirsdag d. 9. februar kl. 17.00: HPU møde.
d) Torsdag d. 18. februar: Næste GAB møde igen, nr.4: Mødeforbereder: Jens ? Særlige emner: ?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 1, torsdag d. 7. januar: Godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (- jf. listen nf.):
På baggrund af det forventede store overskud for 2015 vil Niels Wilken gerne have en vurdering og
drøftelse af budgettet for 2016.
4) Dagsordenen: - Effektiv drift tilføjet som nyt pkt. 7

Hovedpunkter:
5) Status på:
a) Materialegården: GAB udvalget, som blev nedsat for - sammen med Susanne og arkitekt Frank
Sørensen - at reducere i det oprindelige projektforslag, er ved div. ændringer kommet frem til et projekt,
hvor prisen er kommet ned på ca. 12 mio. kr. (mod 20 mio. kr. i det oprindelige.) Selv om projektet er
ændret og gjort billigere, mener udvalget stadig, at det er en god samlet løsning for en ny materialegård
inkl. kontorer og mødelokale, som bør fremlægges på et beboermøde. Hvis beboermødet siger nej til dette
projektforslag, må der efterfølgende arbejdes på en ’plan B’.
På GAB mødet var der tilslutning til, at projektforslaget tages med på regnskabsbeboermødet den 29.
marts.
b) Beboerhusudvidelse: På et tidligere GAB møde blev der nedsat et udvalg, som tog kontakt til
Beboerhusgruppen om sagen, men arbejdet kom ikke i gang. Biba, Birthe og Niels Wilken har tilmeldt
sig til udvalget om beboerhusudbygning. Da Beboerhusgruppen nu er begyndt at drøfte emnet, bør GAB
udvalget snarest tage kontakt til Beboerhusgruppen, så der ikke bliver to beboer-grupper, som arbejder
parallelt.
c) Husreglement: Udvalget har for et stykke tid siden gennemgået og bearbejdet husreglementet, og
Susanne har haft det til gennemsyn og har sagt god for det. Men efterfølgende har BO-VESTs og VAs
bestyrelser vedtaget nogle skabeloner for vedligeholdelses- og husreglementer i afdelingerne, som der
ikke er taget højde for i Galgebakkens husreglement, hvilket kan give nogle juridiske problemer. Jeanette
Pagh Schüler fra BO-VEST vil gerne komme til at møde i Husreglementudvalget og forklare
problemerne. Birthe og Biba inviterer hende og finder en dato.
d) Information i GBP og på hjemmesiden om ovenstående: Det blev drøftet på GAB mødet, hvilke af
emnerne ovf., der skal informeres yderligere om i den først kommende Galgebakke Post. Konklusionen
var, at det kun er ny materialegård/kontorer projektet, som der skal informeres nærmere om. Biba skriver
et indlæg til Galgebakke Posten svarende til indholdet i orienteringspapiret til GAB mødet. Hun
bestræber sig på at få det færdigt til rundsendelse for kommentarer inden deadline på søndag den 31.
januar.
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6) Nyt om helhedsplanen
Der har været mange bekymrede beboerreaktioner (bl.a. på Facebook) på det igangværende arbejde med
prøvehusene. Bl.a. husfacaderne, hvor eternitpladerne blev fjernet, uden at der blev opsat ordentlig
afdækning til sikring af de åbnede facader mod regn og sne. På GAB mødet var der enighed om, at
kvaliteten af arbejdet med prøvehusene er meget kritisabel. Især er utilstrækkelig beskyttelse af
bygningerne mod vand stærkt bekymrende, fordi det kan medføre nye og forværrede problemer med fugt
og skimmel i husene. Rådgivere og tilsynsførende bør opfordres til kraftigt at påtale sjusk og mangler ved
arbejdet med prøvehusene over for det firma, som udfører opgaven.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
7) Effektiv drift:
Biba orienterede om diskussionerne om effektiv drift af almene boligselskaber, der blev sat i gang med et
regeringsinitiativ, og som nu bliver diskuteret i BL kredse. Der bliver i foråret inviteret til et boligpolisk
forum i VA med dette emne. Måske på datoen torsdag den 31. marts, som imidlertid er sammenfaldende
med GAB møde 7. Evt. kan GAB i så fald flyttes.
8) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
• Orientering om VAs målsætningskonference: Biba orienterede fra målsætningskonferencen. Der
bliver arbejdet videre på inputtene til et nyt målsætningsprogram, som forelægges for
generelformsalingen til foråret.
Næste Galgebakke Post, nr. 401: Deadline 28. januar 2016.

5. februar 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver (Viderebehandles i Driften)
• Status for IT/TV og YouSee, herunder Konsekvenser af nedlukning af analoge tv kanaler.
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages op på GABmøde når sammenfatning fra GAB og beboermøder forligger)
• Lys på Galgebakken. (Første drøftelse på GAB møde 17)
•Træer og risiko ved kommende storme (tages op på GAB møde 3)
• Revision af Husreglementet
• Vurdering og drøftelse af budget 2016 (ønsket af NW på GAB møde 2).
Beslutninger på GAB møde 2 – 2016:
2015-2-5a: Projektet med ny materialegård og kontorer fremlægges på R.BM 29. marts
2015-2-5b: GAB udvalget om Beboerhusudvidelse tager kontakt til Beboerhusgruppen
2015-2-5d: Der informeres i førstkommende GB Post om byggeprojektet for materialegård og kontorer
2015-2-6: BO-VEST/rådgiver bør påtale kvaliteten af arbejdet med prøvehusene overfor entreprenøren
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

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

Referat fra møde nr. 3, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 4. februar kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Steen
Søndergaard, Biba Schwoon, Niels Wilken. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Henrik Nordfalk, Annette Schrøder, Lasse Wilson. Sten Holder vinterferie i uge 8, 22. til 26. februar.
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag d. 9. februar kl. 17.00: HPU møde. Kl. 16.00 for besigtigelse af prøvehuse.
b) Mandag d. 15. februar kl. 17.00: Ekstra HPU møde med deltagelse af byggechefer.
c) Torsdag d. 18. februar: Næste GAB møde, nr. 4: Mødeforbereder: Jens. Særlige emner:
- Indkaldelse (senest 1. marts) til RBM 29. marts. – Start på forberedelse af RBM.
d) Torsdag d. 3. marts, kl. ?? : Tryghedsvandring for GB beboerne med lokalpoliti m.fl.
e) Torsdag d. 3. marts: Næste GAB møde igen, nr. 5: Mødeforbereder Jens.. Særlige emner:
- Behandling af årsregnskabet. - GAB beretning, - Valg/genopstilling til GAB, - Øvrigt vedr. RBM.
f) Torsdag d. 31. marts: BO-VEST Boligforum om effektiv drift.
g) Torsdag d. 7. april: GAB møde nr. 7 (Flyttet pga. BO-VEST møde.)
Emner på GAB mødet bliver kun konstituering efter nyvalg på RBM.
h) Torsdag d. 14. april: GAB møde nr. 8: Vinie Hansen deltager i første del af mødet.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 2, torsdag d. 21. januar: Godkendt med tilføjelse.
3) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (- jf. listen nf.)
4) Dagsordenen: - Kommentarer og spørgsmål til årsregnskabet for 2015 som nyt pkt. 5.

Hovedpunkter:
5) Årsregnskabet for 2015
Årsregnskabet (endnu ikke revideret) er modtaget. Der er et overskud på 1,2 mio. kr., hvilket er noget
mindre end forventet, bl.a. fordi sagen om tilbagebetaling af for meget opkrævet ejendomsskat endnu ikke
er færdigbehandlet. På GAB mødet var der spørgsmål til forskellige poster i årsregnskabet. De spørgsmål,
som Susanne ikke umiddelbart kunne svare på, sender hun videre til BO-VEST.
6) Træer, især på p-pladser og risiko ved kommende storme:
Niels Keller ønskede emnet taget op, fordi de høje og gamle poppeltræer på parkeringspladserne udgør en
reel risiko for nedfaldne grene på bilerne ved kraftigt snevejr og storme, som vi må forvente flere af i
fremtiden. Flere GAB medlemmer var enige i, at beplantningen bør tages op til fornyet overvejelse og
udskiftes med mindre træer og buske, så der ikke er risiko for nedfaldne grene på bilerne. Andre mente, at
den løbende udskiftning af gamle poppeltræer med små nyplantede poppeltræer, som er beskrevet i den
vedtagne landskabsplan, vil sikre mod nedfaldne grene, og at en total udskiftning af beplantningen på ppladserne til andre typer træer og buske vil blive meget bekostelig.
Konklusionen var, at sagen gives videre til Grønt udvalg med en henstilling fra GAB om, at udvalget
ser særligt på beplantningen på p-pladserne i forbindelse med revision af Landskabsplanen.
7) Afmærkning af supercykelstien:
Albertslund Komme spørger, om de må lave en tydeligere afmærkning af supercykelstiens rute på
Galgebakkens stier. Det drejer sig om pilemærker i en farvet runddel med Ø30 cm., der males på asfalten
de (ca. 8) steder, hvor der er behov for det. GAB er positivt indstillet til den bedre afmærkning af cykelstien. Endvidere var der ønske om, at der opsættes skilte ved indkørslerne med ”vis hensyn – boligområde
med legende børn ” ell. lign. fordi nogle cyklister på supercykelstien kører i gennem Galgebakken med
meget høj fart. Også bump og en hastighedsgrænse på cykelstierne kunne være ønskeligt.
8) Nyt fra/til Driften
a) Status for udlejningspraksis efter de nye regler: Ingen melding fra BO-VEST om problemer.
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b) Øvrigt nyt vedr. Driften. Bl.a.: • Affaldsøerne: E. Espersen er kommet med et tilbud med LED lys
med en føler, der øger lysstyrken ved bevægelse. Der laves en prøve-opsætning på en af affaldsøerne, og
sagen drøftes videre på grundlag af dette. Kommunen vil gerne som forsøg opsætte elektroniske meldere
på minicontainerne på en af affaldsøerne, som melder, når containeren er fuld. GAB er positiv til at sætte
forsøget i gang. Birthe tager op i Brugergruppen, at skiltene på minicontainerne er for små og med et
design, som er svært at tyde. • Lys ved indkørsel A: Susanne har modtaget tilbud på kabling/montering
af to skotlamper på betonmuren samt spot på skiltet med p-regler. Pris 26.875 kr. GAB støttede at
arbejdet blev sat i gang. • Åbning i rækværket i bunden af p-plads A: Dette foreslår gartnerteamet, så
de kan køre ind på p-pladsen med deres små arbejdsvogne uden at skulle tage en stor omvej ude på
bilvejen (hvor vognene i øvrigt ikke må køre.) Der mistes 2 p-pladser, men hvis græsstykket ved siden af
åbningen indrettes til p-pladser, kommer der 4 nye i stedet. Grønt udvalg kigger nærmere på forslaget.
• Trinette regler: Nogle beboere har kort tid efter, at de har opsagt lejeaftalen for et trinettekøkken,
indgået en ny lejeaftale for på denne måde at få et helt nyt trinettekøkken. Dette medfører store ekstra
udgifter til reetablering og nyetablering. Der bør derfor indføres en karensperiode på 6 måneder efter
opsigelse af en lejeaftalen, inden en ny aftale kan indgås. Dette støttede GAB.
9) Nyt om helhedsplanen
Susanne og rådgiverne har holdt møde med firmaet, som står for arbejdet med prøvehusene. De mange
fejl og mangler ved afdækning af facaderne, oprydning omkring byggepladserne m.m. blev kraftigt påtalt.
Arbejdet med prøvehusene forventes færdigt i uge 7. Efter HPU mødet en 9. februar holder GAB
medlemmerne et møde med diskussion af status for helhedsplanen. Der holdes et ekstra HPU møde den
15. februar, hvor også byggecheferne fra BO-VEST deltager.
10) Oversigt over pladser i GAB på valg til regnskabsbeboermødet:
Der er 5 pladser på valg for en toårig periode. Niels Keller, Steen Søndergaard, Biba Schwoon, Niels
Wilken og Lasse Wilson blev valgt på disse 5 pladser i marts 2014. I juni i år trådte Leif Neergaard ud af
GAB, og BO Ragnvald indtrådte i stedet. Der bør holdes et suppleringsvalg for en etårig periode for
denne plads. Der tre suppleantpladser på valg. Annette Schrøder og Henrik Nordfalk er nu suppleanter.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
11) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
• Fra IT udvalgs møde d. 25. januar: Der var en længere snak om problemerne med YouSee og Dansk
Kabel TV. På Facebook har Kristian opfordret til, at beboere ,som har oplevet problemer, henvender sig,
til IT udvalget, så der er nogle præcise eksempler at tage op på et kommende møde med YouSee og
Dansk Kabel TV.
Næste Galgebakke Post, nr. 402: Deadline 25. februar.
19. februar 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver (Viderebehandles i Driften)
• Status for IT/TV og YouSee, herunder Konsekvenser af nedlukning af analoge tv kanaler.
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages op på GABmøde når sammenfatning fra GAB og beboermøder forligger)
• Lys på Galgebakken. (Første drøftelse på GAB møde 17)
•Træer og risiko ved kommende storme (tages op på GAB møde 3)
• Revision af Husreglementet
• Vurdering og drøftelse af budget 2016 (ønsket af NW på GAB møde 2).
Oversigt over beslutninger på GAB møde 3:
2015-3-7: Ok til afmærkning af supercykelstien og ønske om vis hensyn skilt ved indkørsler.
2015-3-8b: Ok til opsætning af lys ved indkørsel p-plads A.
2015-3-8b: Ok til 6. mdr. karens inden indgåelse af ny lejeaftale for et trinette
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Referat fra møde nr. 4, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 18. februar kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Annette Schrøder, Biba
Schwoon. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Birthe Y. Nielsen, Bo
Ragnvald, Steen Søndergaard, Lasse Wilson.
1) Oversigt over kommende møder (kun kort info, ikke behandling af emnerne):
a) Torsdag d. 3. marts: Næste GAB møde, nr. 5: Afbud fra Niels Keller. Mødeforbereder: Jens.
Særlige emner: - Behandling af årsregnskabet. - GAB beretning, - Valg/genopstilling til GAB.
b) TIRSdag d. 15. marts: Næste GAB møde igen, nr. 6: Afbud fra Niels Keller. Mødeforbereder: Jens.
Særlige emner: - indkomne forslag. - Sidste forberedelse af materiale til R.BM d. 29. marts.
c) Tirsdag d. 29. marts: Regnskabsbeboermøde
d) Torsdag d. 31. marts: BO-VEST Boligforum om effektiv drift.
e) OBS: Torsdag d. 7. april: GAB møde nr. 7 (flyttet pga. BO-VEST møde.) Særlige emner:
- Konstituering af GAB. - Bedre oversigt over beslutninger ”beslutningshånd” m.m.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 3, d. 4. februar: Godkendt efter præcisering vedr. træer på p-pladser.
3) Ønsker til emner på kommende GAB Møder: Listen nf. gennemgået og ajourført.
4) Dagsordenen: - D-husene tilføjet under pkt. 7.

Hovedpunkter:
5) Forberedelse af regnskabsbeboermødet 29. marts
a) Årsregnskab 2015: BO-VEST har svaret på de forskellige spørgsmål til årsregnskabet fra GAB. Der
er nogle rettelser, som bliver indføjet i den endelige version af regnskabet.
b) Forberedelse af beretning og GAB valg: Biba er startet op på udarbejdelse af oplæg til beretningen.
Input modtages gerne. Fem pladser i GAB er på valg som følge af den toårige valgperiode: Steen
Søndergaard og Niels Keller har meddelt, at de ikke genopstiller. Biba og Lasse genopstiller. Melding om
genopstilling mangler fra Niels Wilken. Endvidere er der suppleringsvalg for en etårig periode til den
plads i GAB, hvor Bo trådte til, da Leif Neergaard gik ud af GAB. Annette og Henrik Nordfalk
genopstiller til to af suppleantposterne. Der er behov for nye og flere beboere til GAB. Jens skriver et
indlæg til GB Posten med en opfordring til at gå ind i GAB. Den lægges også på hjemmesiden og på
Ejendomskontoret.
c) Ny materialegård/kontorer: På GAB mødet fremlagde Susanne et sæt skitsetegninger og økonomiske
overslag med beregninger af huslejekonsekvensen for projektet, som det ser ud nu efter at være
bearbejdet i et GAB udvalg sammen med Susanne og arkitekt Frank Sørensen fra NOVA5. Endvidere et
kortere oplæg med økonomiske overslag, en plantegning samt en forslagstekst til omdeling til beboerne.
På GAB mødet blev det besluttet at droppe ’Forslag B’ vedrørende finansieringen af projekteringen via
et ikke benyttet restbeløb , da det er for regnskabsteknisk indviklet og i øvrigt uden betydning for de
faktiske udgifter. Det egentlige projektforslag ’Forslag A’ svarer godt til, hvad der er drøftet og besluttet
på tidligere GAB møder. Det blev godkendt til fremsættelse på regnskabsbeboermødet den 29. marts. For
at give mere tid til information og debat kommer punktet og oplægget til det med allerede i indkaldelsesdagsordenen, som bliver omdelt senest tirsdag den 1. marts.
d) Tidsplan op til regnskabsbeboermødet: Tidsplan med frist for indkomne forslag tirsdag d. 15. marts
og GAB møde samme aften godkendt. Dog kun møde i Økonomiudvalget, hvis det ønskes.
e) Indkaldelse og dagsorden til RBM: Der blev tilføjet: ” 9) Forslag om opførelse af nye
mandskabsfaciliteter og Drifts- og Beboerkontor.”, og de to sider fra Susanne med projektforslaget (efter
tilretning og fjernelse af ’Forslag B’) bliver omdelt sammen med indkaldelse/dagsorden.
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6) Nyt fra/til Driften: Renoveret Tectum-køkken i et prøvehus ?: Ved starten af GAB mødet orienterede
Benny Klausen kort om ideen med at renovere et prøvehus-køkken til inspiration for beboerne, når der
alligevel skal være fremvisning af prøvehuse. Susanne uddybede efterfølgende: Tectum v. Arkitekt Ole
Eichen har sendt et tilbud vedr. køkkenet i Mark 2-6 (hvor kontorerne midlertidigt flytter ind i, når
fremvisningsperioden er slut) om udskiftning af skuffer m.m., pudsning af hængsler, maling af låger og
skabe. Pris i alt 34.560 kr. ekskl. moms.
På GAB mødet blev ideen diskuteret, bl.a. om malerarbejdet i stedet kunne udføres af Galgebakkens
faste malerfirma, og prisen på køkkendelene sammenlignet med kvalitet og pris på køkkendele fra andre
producenter, bl.a. IKEA, hvis køkkendele også kan indsættes i de eksisterende køkkenskabe af
standardstørrelse. Emnet tages op igen på det næste GAB møde.
a) Øvrigt nyt vedr. Driften: • Der er modtaget tegninger til et nyt tårn. Udseendet er meget lig det
gamle, men af en mere robust konstruktion. Det økonomiske beregninger er endnu ikke færdige. Niels
Keller spurgte, hvem der har ansvaret for betonfundamentet, som et evt. nyt tårn skal monteres på.
• Clever er i gang med at opsætte ladestanderen til elbiler. Når den er klar til brug omdeles information til
beboerne. • Det er tidligere besluttet at undersøge mulighederne for at skifte over til Miele køleskabe, da
prisen er omtrent den samme og kvaliteten er bedre. Biba har haft et køleskab på prøve et par måneder og
vurderer kvalitet og funktion som meget positiv. I nogle boliger er der dog en liste, som skal tilpasses for
at få plads til køleskabet. Køleskabet bliver monteret i prøveboligerne.
• Når fremvisningen af prøveboligerne er afsluttet, flytter Ejendomskontor samt GAB kontor og
mødelokale over i Mark 2-6. Flytningen sker i løbet af uge 14, den 4 til 8 april.
7) Nyt om helhedsplanen
a) Fra HPU mødet 9. februar med første besigtigelse af prøvehuse: Prøvehusene var ikke helt
færdige. Rådgiverne fortalte, at monteringen af ventilationsanlægget og især boringen af
gennemføringerne i betonvæggene er et meget omfattende arbejde. Efter fremvisningsperioden i marts
skal der holdes et beboermøde, hvor der tages stilling til de forskellige elementer af renoveringen.
b) Fra det ekstra HPU møde 15. februar: Mødet blev holdt med BO-VESTs byggechefer Jesper
Rasmussen og Lisa Formsgaard Nielsen for at få drøftet nogle uafklarede problemstillinger. Bl.a.
spørgsmålet om omfangsdræn, hvor det er uvist om Landsbyggefonden vil yde støtte . Endvidere
forskellige renoveringsopgaver, som ikke er indeholdt i budgettet, fordi forløbet op til skema A
ansøgningen blev noget forceret, da Landsbyggefonden bad om at intensivere arbejdet, så ansøgningen
kunne indsendes inden udgangen af 2012.
c) Specielt vedr. D-husene: På mødet blev det oplyst, at D-husene – bortset fra fundamenterne – er i en
meget dårlig stand, hvorfor en renovering af D-husene må blive meget omfattende. Budgetbeløbet til Dhusene er ikke tilstrækkeligt til en sådan omfattende renovering.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
8) Vedr. GAB og udvalgene?: Ikke noget nyt.
Næste Galgebakke Post, nr. 402: Deadline 25. februar.
4. marts 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver (Viderebehandles i Driften)
• Status for IT/TV og YouSee.
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages op på GABmøde 7 i forlængelse af konstitueringspunkterne)
• Lys på Galgebakken.
• Revision af Husreglementet
• Vurdering og drøftelse af budget 2016 på baggrund af forventet overskud på årsregnskabet for 2015
Oversigt over beslutninger på GAB møde 4:
2016-4-5b: Indlæg til kommende GB Post med opfordring til at gå ind i Afdelingsbestyrelsen
2016-4-5c: Ok til oplæg om ny materialegård og Drift- og Beboerkontorer
2016-4-5e: Forslag om nye mandskabsfaciliteter og kontorer tilføjet til RBM dagsorden
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Referat fra møde nr. 6, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 15. marts kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Niels Keller, Birthe Y. Nielsen, Henrik Nordfalk, Jens Ellesøe Olsen, Bo
Ragnvald, Annette Schrøder, Biba Schwoon, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen
(sekr. og ref.). Afbud: Niels Wilken.
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag d. 29. marts: Regnskabsbeboermøde
b) Torsdag d. 7. april: Næste GAB møde, nr. 7 : Mødeforbereder: Jens.
Særlige emner: - konstituering. – beslutningshåndbog m.v.
c) Torsdag den 14. april: Næste GAB møde igen, nr. 8: Mødeforbereder: ??
Særlige emner: - Besøg af Vinie Hansen.
d) Onsdag d. 27. april kl. 18.30: BO-VEST Boligforum om effektiv drift. (flyttet fra torsdag d. 31. marts)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 5, torsdag d. 3. marts: Godkendt efter tilføjelse.
3) Ingen nye ønsker til emner på kommende GAB Møder.
4) Dagsordenen: - Oplæg om bibeholdelse af beløb til erstatningsbeboerlokaler under pkt. 5.
– Skabelon for kvittering for modtagelse ved beboerhenvendelser nyt pkt. 11.

Hovedpunkter:
5) Indkomne forslag til regnskabsbeboermødet
a) Oplæg om bibeholdelse af beløb til erstatningsbeboerlokaler: Biba havde rundsendt et oplæg om
historikken for salget af de gamle beboerlokaler sammen med et forslag om, at det hensatte beløb på 1,4
mio. kr. båndlægges til etablering af erstatningsbeboerlokaler - dog undtaget de beboerlokaler, som ifølge
det aktuelle byggeprojekt-forslag til beboermødet placeres i materialegårdsbyggeriets kontorafdeling.
Efter diskussion af Bibas forslag bl.a. i relation til Niels Kellers forslag, som går ud på at anvende det
hensatte beløb som helhed til delvis finansiering af byggeprojektet, var konklusionen, at GAB ikke vil
fremsætte forslaget på beboermødet. Biba vil så selv fremsætte forslaget. Det blev besluttet at placere
Bibas forslag på dagsordenen til beboermødet som et punkt under behandlingen af årsregnskabet.
b) Forslag fra Ungeudvalget: Pavillonen, som Ejendomskontoret snart fraflytter, beholdes sommeren
over som midlertidigt samlings- og aktivitetssted for Galgebakkens unge. På budgetbeboermødet til
september, skal der så tages stilling til en mere permanent løsning. På GAB mødet blev Ungeudvalget
opfordret til at indføje noget yderligere om regler og retningslinjer for de unges brug af pavillonen.
Ungeudvalgets forslag kommer på dagsordene efter materialegård og kontor byggeforslaget/forslagene
herunder de to forslag vedr. byggeforslaget fra hhv. Niels Keller og Thor Hansen, som forelå allerede til
GAB møde 5 den 3. marts.
c) Der var ikke modtaget yderligere forslag til beboermødet.
6) GABs beretning 15-16 og arbejdsgrundlag 16-17: Efter ændringer om tårnprojektet blev oplægget til
beretning vedtaget. Efter uddybning af Ungeudvalgets arbejde blev arbejdsgrundlaget vedtaget.
7) Øvrigt vedr. forberedelse af regnskabsbeboermødet: En ekstra side om baggrunden for
materialegård/kontor byggeriet bliver tilføjet til beboermødematerialet. Anita Sørensen stiller op som
dirigent. Jens sender et oplæg til hende. Jytte Jørgensen stiller op som meddirigent.
8) Nyt fra/til Driften
Bl.a.: • Ladestanderen er taget i brug. Det er aftalt med p-kontrolfirmaet, at der ikke udskrives p-afgifter
til elbiler, som er tilsluttet standeren. Til- og frakørsel til standeren kan i kortere tidsrum være blokeret af
lastbiler, som leverer varer til købmanden. • Der er meget travlt på Ejendomskontoret. Beløbet som blev
afsat på budget 2016 vil blive brugt til en tidsbegrænset ½ tidsstilling for aflastning. • Ejendomskontoret
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flytter ind i prøvehuset i Mark 2-6 mandag den 4. april. På torsdag aften 17. marts holdes der et møde ml.
Ejendomskontorets tre medarbejdere og beboerne i strædet. • Der har været kontakt med politiet om et nyt
tidpunkt for en områdevandring. Susanne finder en dato.
9) Nyt om helhedsplanen
Der har været mange beboere til de tre tilrettelagte prøvehuse besøgsdage, som startede med et oplæg i
beboerhuset. Der var stor interesse og mange spørgsmål og meget både ros og ris. Også på Galgebakkens
Facebookside har der været mange kommentarer og debat. Det er især ventilationsanlægget, som giver
diskussion. Pga. den store interesse er det besluttet at holde prøvehusene åbne frem til søndag den 20.
marts. Nogle af hverdagene, hvor driften har problemer med at nå det, og i weekenden sørger GAB
medlemmer for at åbne og lukke husene.
10) Forespørgsel om Galgebakkens deltagelse i et arrangement til september:
BL har spurgt via BO-VEST om Galgebakken vil bidrage med et arrangement på Galgebakken i
forbindelse med en festival i perioden 9. til 25. september, som skal handle om 1970’ernes kulturarv. Det
kunne f.eks. være en dag med fællesspisning og guidede ture rundt på Galgebakken for både beboere,
lokale borgere og københavnere, som så bliver kørt i bus til Galgebakken. GAB var positiv til ideen, dog
skal man være opmærksom ,at det ikke kommer på tværs på foreningernes dag den 3. september. Biba
svarer BO-VEST.
11) Skabelon for kvittering for modtagelse ved beboerhenvendelser.
Sten, GAB sekretæren har lavet et forslag til en skabelon for kvitteringer, som kan benyttes ved ’nemme’
beboerhenvendelser . Ved lidt mere komplicerede beboerhenvendelser drøfter han henvendelsen med det
GAB medlem, som er mødeforbereder til og mødeleder ved det først kommende GAB møde, inden en
nærmere aftalt kvittering afsendes. Skabelonen og fremgangsmåden i øvrigt blev vedtaget på GAB mødet.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
• IT udvalget holder møde.
• Husreglementsudvalget har haft møde med en BO-VEST medarbejder, som præsenterede og
gennemgik de nye skabeloner for vedligehold, råderet, husorden mm., som Galgebakkens husreglement
skal tilpasses/omarbejdes i forhold til. Dette bliver en ganske stor opgave for udvalget, og der skal
endvidere indkaldes til et beboermøde til efteråret med beslutning om nye regler og regelsæt.
Næste Galgebakke Post, nr. 403: Deadline 29. marts.
7. april 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver (Viderebehandles i Driften)
• Status for IT/TV og YouSee.
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages op på GABmøde 7 i forlængelse af konstitueringspunkterne)
• Lys på Galgebakken.
• Revision af Husreglementet
• Vurdering og drøftelse af budget 2016 på baggrund af forventet overskud på årsregnskabet for 2015
Oversigt over beslutninger på GAB møde 6-2016:
2016-6-5a: GAB fremsætter ikke forslaget om bibeholdelse af beløb på RBM. Biba fremsætter som
personligt forslag. Sættes på dagsordenen under regnskabspunktet.
2016-6-5b: Opfordring til Ungeudvalget om at uddybe deres forslag om overtagelse af pavillonen
2016-6-6: GAB beretning 15-16 og arbejdsgrundlag 16-17 vedtaget efter hhv. ændring og tilføjelse.
2016-6-10: Positivt svar til BO-VEST og BL om deltagelse i arrangement til september. Biba svarer.
2016-6-11: Skabelon for kvittering for modtagelse ved beboerhenvendelser vedtaget.
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Referat fra møde nr. 7, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 7. april kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Sille Nimholm, Jens Ellesøe Olsen,
Brian Pedersen (forsinket), Bo Ragnvald, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse
Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Mødet startede med en
præsentationsrunde, hvor såvel nye som mindre nye i GAB fortalte kort om deres baggrund.
1) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag den 14. april: Næste GAB møde, nr. 8: Mødeforbereder: Jytte. Særlige emner:
- Besøg af Vinie Hansen. – Gennemgang og evt. ændring af kommissorium for HPU (jf. pkt. 5c. nf.)
b) Onsdag d. 27. april kl. 18.30: BO-VEST Boligforum om effektiv drift.
c) Torsdag den 28, april: Næste GAB møde igen, nr. 9: Mødeforbereder: Jytte. Særlige emner: ??
d) Andre kommende møder?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 6, tirsdag d. 15. marts: (rundsendt d. 21. marts og vedhæftet)
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: - Gennemgang af beboermødets forretningsorden
mv. (tages op på GAB møde 8)
4) Tilføjelser til dagsordenen?

Hovedpunkter:
5) Konstituering af den nyvalgte afdelingsbestyrelse:
GABs formand – Lasse Wilson – blev valgt på beboermødet.
a) GABs forretningsorden: Den eksisterende forretningsorden blev godkendt uden forslag til ændringer.
Forretningsordenen ændres løbende, dvs. at der kan stilles forslag om ændringer, når der er ønske om det.
b) • Valg af kasserer: Jytte Jørgensen blev genvalgt til kasserer for GAB.
• Valg af repræsentanter til BO-VEST: Galgebakken har to repræsentanter til BO-VESTs
repræsentantskabsmøde, som afholdes den 25. maj. Jens Ellesøe Olsen og Lasse Wilson blev valgt.
c) GAB udvalg:
1. Gennemgang af kommissorieliste for GAB udvalg: Kommissoriet for Helhedsplanudvalget (HPU)
er ikke med i listen. Der er behov for stillingtagen til kommissoriet mht. supplering af udvalget med nye
medlemmer og stemmeret/observatørstatus. HPU kommissoriet gennemgås og ændres evt. på næste GAB
møde. Biba fremskaffer HPU kommissoriet. De øvrige kommissorier blev kun hurtigt gennemgået for
status og kommentarer. Kun mindre ændringer/ajourføringer i Husdyrudvalgets kommissorium. Alle
udvalg opfordres til at kikke på deres kommissorium og evt. behov for ændringer på først kommende
udvalgsmøder.
2. Ajourføring af medlemslisten for GAB udvalg (her kun ændringer mht. GAB):
Grønt udvalg: Lars Skovenboe ind i udvalget. GABs byggeudvalg/HPU: Niels Keller træder ud.
Husdyrudvalget: Sille Nimholm ind i udvalget. Jens Ellesøe Olsen GABs kontakt til udvalget. Heidi
Nielsen er udvalgets kontaktperson. Husreglementsudvalget: Niels Wilken træder ud. IT udvalget: Niels
Wilken træder ud. Steen Søndergaard træder ud. Biba Schwoon ny kontaktperson. Bo Ragnvald ind i
udvalget. Legepladsudvalget: René Leisin og Zahir Bashir ind i udvalget. Lysudvalget: Niels Wilken
træder ud. Bo Ragnvald træder ud. Steen Søndergaard og Lasse Wilson ind i udvalget. Ungeudvalget:
Sille Nimholm og Zahir Bashir ind i udvalget. Økonomiudvalget: Lasse Wilson ind i udvalget. Lars
Skovenboe fortsætter i udvalget, men nu som GAB medlem.
6) Beslutningshåndbog m.m.
a) Beboermødeoversigt 2015-1999: Oversigten er ført frem til 2015. De nyeste beboermøder først og de
ældste til sidst (modsat tidligere udgaver.) Listen kan bruges til en hurtig oversigt over beboermødernes
emner mv. og som en nøgle til at finde referater og mødemateriale frem enten fra eget arkiv eller fra GAB
kontorets. Beboermødereferater fra de seneste år findes også på hjemmesiden.
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b) Samling af GAB referater 2015: Referaterne fra GAB møderne i 2015 er sat sammen i et dokument,
som er forsynet med indholdsfortegnelse og stikordsliste, hvor stikordene svarer til beslutningsoversigten
sidst i hvert referat. I den digitale udgave er disse gjort til hyperlink, så man kan klikke sig frem til det
ønskede referat/beslutningsemne.
c) Ny mailkontakt til GAB: Der bliver oprettet en ny GAB mailadresse til brug for beboeres og andres
henvendelser til GAB. Den indrettes så alle mailhenvendelser automatisk videresendes til GAB
medlemmernes mailadresser.
d) iPads til nye GAB medlemmer: Susanne tjekker med de afgående GAB medlemmer, om de ønsker at
købe deres iPad (til en nedskrevet pris efter faste regler). Herefter sørger Susanne for indkøb af det antal
nye iPads, som der er brug for.
7) Opfølgning af beslutninger på Regnskabsbeboermødet 29. marts
a) Vedr. årsregnskabet: Susanne informerer i GB Posten om to spørgsmål vedr. regnskabet.
b) Vedr. materialegård-kontor byggeprojekt: På beboermødet blev der bl.a. spurgt til nabohøring i
forbindelse med byggeprojektet. Det har hele tiden været meningen, at der skal afholdes nabohøring som
led i processen. På GAB mødet blev det drøftet, om der kunne/burde udarbejdes et yderligere og mere
skrabet forslag til byggeprojekt. Endvidere drøftelse af de nuværende lejebeboerlokalers - Gammel Pub,
udlånskontor, værksted - tilstand og fremtidsudsiger.
c) Vedr. den gamle pavillon som samlingssted for GBs unge: Der meldes om bekymring blandt nogle
af beboere for, hvordan projektet kommer til at forløbe. Ungeudvalget og Susanne tager kontakt til
Klubben, Klubbens forældregruppe, Gadeteamet m.fl. og informerer i GB Posten og på Facebook.
d) Andet vedr. beboermødet: Beboermødet blev meget langvarigt/for langvarigt og behandlingen af
nogle af punkterne/forslagene skred for meget ud. På næste GAB møde gennemgås beboermødets
forretningsorden på baggrund af beboermødets forløb.
8) Nyt om helhedsplanen
a) Fra HPU mødet den 7. april: Jens og Biba orienterede fra mødet. Bl.a.: Projektleder Jørgen Bach går
på pension d. 5. april. BO-VEST skal ansætte en ny projektmedarbejder til at varetage Galgebakkens
helhedsplan. Indtil ansættelsen overtager Jesper Rasmussen opgaven. Beboermødet, som er planlagt til
26. april kan ikke afholdes som et beslutningsmøde med stillingtagen til nyt ventilationsanlæg. Der skal
udarbejdes og installeres et projekt for en lettere ventilationsløsning; en ’plan B’, inden en beslutning om
valg af ventilationsanlæg kan træffes.
På GAB mødet var der kritik af utilstrækkelig og for sen information til beboerne under
prøveboligforløbet, og det blev vedtaget at: Bestyrelsen retter kritik af, at der igen bliver givet for dårlige
informationer, på for få platforme og for sent i forbindelse med møder, åbent hus vedrørende
helhedsplanen mv. Jævnfør tidligere beslutninger om, at der i disse sammenhænge også skal laves
plakater mv.
Vedr. mødet den 26. april, så skal det hurtigst muligt informeres ud til beboerne, at mødet bliver
afholdt som et informationsmøde uden beslutning om ventilationsanlæg. Lasse undersøger, om det er
muligt med så kort frist at booke et mødelokale på Stadion, som er større end Galgebakkens Beboerhus.
(Det kunne ikke lade sig gøre, så mødet holdes på Galgebakken /ref.) Vedr. mødedirigent så kontakter
Biba Vinie Hansen fra VAs bestyrelse og hører, om hun kan være dirigent til dette møde og til et senere
beslutningsmøde, som formentlig først kan afholdes efter sommerferien.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
9) Nyt fra/til Driften:
• Ejendomskontor, GAB kontor og mødelokaler er flyttet ind i A5 prøveboligen i Mark 2-6 i løbet af ugen.
Det meste er kommet og plads og fungerer. Dog mangler der stadig et åbent IT-netværk til brug i
mødelokalet (uden forbindelse til Ejendomskontorets/BO-VESTs lukkede netværk). Hvis teknisk muligt skal
den store printer i forrummet også være tilgængelig via det åbne netværk. • Bakkens Hjerte opsætter snart
klatrevæggen, som ændres lidt i fht., hvad GAB blev præsenteret for ved markvandringen. • Der sættes nye
låger i hegnet ved hundelegepladsen. Udgiften bliver ca. 1000 kr.
Næste Galgebakke Post, nr. 403: Deadline oprindeligt 29. marts. Pga. flytningen er produktionen dog
udskudt til søndag den 10. april.
18. april . Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver (Viderebehandles i Driften)
• Status for IT/TV og YouSee.
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages op på GABmøde 7 i forlængelse af konstitueringspunkterne)
• Lys på Galgebakken.
• Revision af Husreglementet
• Vurdering og drøftelse af budget 2016 på baggrund af forventet overskud på årsregnskabet for 2015
• Gennemgang af beboermødets forretningsorden mv. (på GAB møde 8)
Oversigt over beslutninger på GAB møde 7:
2016-7-5a: GABs forretningsorden godkendt uden ændringer.
2016-7-5b: Valg af kasserer: Jytte Jørgensen. Valg af B-V repræsentanter: Jens Ellesøe Olsen, Lasse Wilson.
2016-7-5c: 2. Ajourføring af medlemslister for GAB udvalg. HPU behandles dog først på næste GAB møde.
2016-7-8: Kritik fra GAB af utilstrækkelig og for sen information til beboerne under prøvehus forløbet.
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Referat fra møde nr. 8, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
torsdag den 14. april kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald,
Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten
Hansen (sekr. og ref.). Under punktet nf. endvidere Vinie Hansen formand for VAs bestyrelse og
kontaktperson til Galgebakken.

Besøg af Vinie Hansen, VAs bestyrelses kontakt til Galgebakken
Efter præsentationsrunden indledte Vine Hansen med at fortælle om VAs bestyrelsens ordning, hvor hvert
bestyrelsesmedlem er kontaktperson til en af afdelingerne i VA. Vinie er bestyrelsens kontakt til
Galgebakken og som beboer i Hyldespjældet siden starten i øvrigt også nabo til Galgebakken.
Galgebakkens igangværende helhedsplan:
Hovedemnet for kontaktmødet var naturligt nok Galgebakkens Helhedsplan. Det er en stor og vigtig sag,
som VAs bestyrelse og dets byggeudvalg følger nært, og for ganske nyligt var medlemmerne på en
rundvisning i prøvehusene.
GAB medlemmerne fortalte bl.a. om problemerne i forløbet med prøvehusene; at få husene færdiggjort til
tiden og for lidt og for sen information til beboerne undervejs i forløbet. Det blev endvidere sagt, at det er
vigtigt for Galgebakkens beboere, at rådgiverne leverer et nuanceret grundlag for diskussionerne og
beslutningsprocessen, og at de ikke låser sig fast på en bestemt løsning som den eneste mulige. Beboernes
engagement i diskussionen og de kritiske spørgsmål til de fremlagte løsninger bør ses som et aktiv, der
kvalificerer renoveringsprojektet.
GAB har spurgt Vinie, om hun kan påtage sig hvervet som dirigent til informations- og debatmødet om
(især) ventilationsanlægget, der afholdes tirsdag den 26. april og også dirigenthvervet på det
beslutningsmøde, som skal finde sted senere på året, når et alternativt ventilationsforslag ’plan B’ foreligger.
Vinie sagde ja til at deltage som dirigent på de to møder. Der aftales nærmere, når der har været afholdt
forberedelsesmøde med rådgiverne.
VAs generalforsamling torsdag den 19. maj
Der er et meget lille fremmøde til generalforsamlingerne i VA, og Vinie opfordrede Galgebakkens beboere
til at møde frem i et større antal og deltage mere aktivt. Der kommer ikke et forslag fra bestyrelsen om at
indføre et repræsentantskab i stedet for generalforsamling, men i en lokal VA afdeling har overvejelser om at
fremsætte et sådant forslag. I snakken om, hvad der kunne gøres for at bedre fremmødet og engagementet
blandt beboerne, blev det nævnt, at man burde bruge de digitale medier langt mere som et middel til at få
kontakt til og respons fra især de yngre beboere. Til dette fortalte Vinie, at der bl.a. på baggrund af
Hyldespjældets forsøg med digitalt beboerdemokrati, er et lovforslag på vej, som vil give boligafdelingerne
de formelle og juridiske rammer for digitalt beboerdemokrati.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det ordinære GAB møde:
Driftspunktet (pkt. 6) blev rykket op til starten af GAB mødet:
8) Nyt fra og til Driften:
• Orientering fra Susanne om svar på forespørgsel om ekstra hundehold: En beboer, som bor i
supplementsboligen i et privat fremlejemål, har spurgt, om der er muligheder for, at hun kan få tilladelse
til at anskaffe sig en hund pga. særlige forhold, selv om hovedlejeren også har hund. Susanne har svaret,
at ifølge Husdyrreglementets regler kan der kun gives tilladelse til en hund for hver bolig. Dette gælder
også, hvor hovedlejeren har etableret et privat fremlejemål i en del af sin bolig.
GAB støttede op om Susannes svar. Husdyrreglementet indeholder ikke muligheder for dispensation. I
forlængelse heraf blev det nævnt, at det er et problem, bl.a. når der skal gives afslag på dispensationer til
beboere der søger, at mange andre Galgebakkebeboere ignorerer husdyrreglerne ved at have flere hunde
og/eller katte i deres hus. Problemstillingen sættes på listen over emner til kommende GAB møder.
• Refleksmaling på p-plads kampesten: Malingen er købt. Susanne tjekker, hvornår de bliver malet.
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• Markvandring?: Det blev drøftet om årets markvandring kan/bør springes over pga. den kommende
helhedsplanrenovering. Den overvejende stemning var for at afholde markvandringen, selv om der
selvfølgelig skal tages højde for den kommende helplanrenovering. Markvandringen afholdes torsdag den
12 maj fra kl. 16.00 og med en spisepause inden GAB møde 10 om aftenen.
• Indretning af mødelokalet: Reoler, projektor, lærred og GAB udvalgsmapper og arkiv
mapper/papirer fra det gamle D-Hus mødelokale er stillet ind i det nye mødelokale, men er ikke endeligt
kommet på plads. Susanne bad om, at GAB medlemmerne finder ud, hvordan mødelokalet skal indrettes
med projektor osv. og at de tager stilling til, hvor mange af mapperne og papirerne, som fortsat skal
opbevares i mødelokalet.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Onsdag 20. april kl. 18.30: VA temamøde om ballanceret beboersammensætning
b) Tirsdag 26. april i Beboerhuset: Informationsmøde om ventilationsanlæg m.v.
c) Onsdag d. 27. april kl. 18.30: BO-VEST Boligforum om effektiv drift
d) Torsdag den 28. april: Næste GAB møde, nr. 9: Mødeforbereder: Jytte.
Særlige emner: - Beboermødet forretningsorden. - Orientering fra VA temamødet 20. april.
e) Torsdag den 12. maj: Næste GAB møde igen, nr. 10: Mødeforbereder: Jytte. Særlige emner:
- Markvandring fra kl. 16.00 (jf. driftspunktet ovf.)
f) Torsdag 19. maj: VAs generalforsamling.
g) Onsdag 25. maj: BO-VEST repræsentantskab.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 7, tirsdag d. 15. marts: Godkendt uden ændringer.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (jf. listen nf.):
• Hvad kan der gøres ved, at mange beboere ignorerer reglerne om husdyr?
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere
4) Tilføjelser til dagsordenen?

Hovedpunkter:
5) Kommissorium for HPU: HPU Kommissorium dateret 10/12.2013 er fundet frem. Dette er dog ikke den
helt færdige/renskrevne version. Biba skaffer denne hos NOVA5 til næste GAB møde. Det foreliggende
kommissorium blev drøftet bl.a. mht. proceduren for godkendelse/ændring af kommissoriet og for
supplering af udvalget, når de oprindelige udvalgsmedlemmer træder ud. Lars og Birthe går ind i HPU,
men der er stadig en ubesat plads i fht. det oprindelige antal. På næste GAB møde træffes beslutning om
godkendelse/ændring af det nuværende kommissorium (i den renskrevne udgave) og hvordan udvalget
skal suppleres.
6) Orientering fra møde med Golden Days om lokalt arrangement: Mødet udskudt til tirsdag 19. april.
7) Beboerhenvendelse om skiltning mod tomgangskørsel på p-pladserne:
Beboerens henvendelsen og hendes forslag om at opsætte skilte på p-pladserne for at forhindre
tomgangskørsel blev drøftet. Henvendelsen gives videre til GABs trafikudvalg, som vurderer den
nærmere sammen med forskellige andre tiltag på p-pladserne. Sten sender et foreløbigt svar til beboeren.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
9) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
Der var ikke yderligere nyt fra udvalgene, men et generelt ønske om, at beboerhenvendelser som den
ovenstående behandles i det relevante GAB udvalg, inden henvendelsen sættes på dagsordenen til et GAB
møde.
Næste Galgebakke Post, nr. 404: Deadline torsdag den 5. maj.

2. maj 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver (Viderebehandles i Driften)
• Status for IT/TV og YouSee.
• Beslutningshåndbog m.m. (Tages op på GABmøde 7 i forlængelse af konstitueringspunkterne)
• Lys på Galgebakken.
• Revision af Husreglementet
• Vurdering og drøftelse af budget 2016 på baggrund af forventet overskud på årsregnskabet for 2015
• Hvad kan der gøres ved, at mange beboere ignorerer reglerne om husdyr?
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 8:
2016-8-7: Beboerhenvendelse om skiltning mod tomgangskørsel: Efter drøftelse videre til trafikudvalget.
2016-8-8: Årets markvandring afholdes torsdag den 12. maj. Start kl. 16.00. GAB møde 10 om aftenen.
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Referat fra møde nr. 10, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
torsdag den 12. maj kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen
Søndergaard, Lasse Wilson (referent på mødet). Susanne Palstrøm (ejendomsleder).
Afbud: Zahir Bashir, Renè Leisin, Sille Nimholm. Sten Hansen (sekr.).

Kl. 19.00. Særligt punkt:
1) Varmeregnskabet
Besøg af BO-VESTs miljøkonsulent Mikkel Ellung Larsen, som lavede et oplæg for GAB om
varmeregnskabet. Da dette varmeregnskab er meget specielt, mener GAB, at der skal informationsmateriale
ud til alle beboerne, og at der skal holdes et informationsmøde, hvor Mikkel og BO-VESTs jurist deltager.

Indledende punkter:
2) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag 19. maj: VAs generalforsamling.
b) Onsdag 25. maj: BO-VEST repræsentantskab.
c) Torsdag den 26. maj: Næste GAB møde nr. 11: Mødeforbereder: Steen Søndergaard.
Særlige emner: - Hvad kan der gøres ved, at mange beboere ignorerer reglerne om husdyr?
d) Torsdag d. 2. juni kl17.30 : VA Foreningsmøde.
e) Torsdag den 19. juni: Næste GAB møde igen, nr.12. Mødeforbereder: Steen Søndergaard.
Særlige emner: - GAB Mødeplan for 2. ½år 2016: Der skal tages højde for, at nogle GAB medlemmer
ikke kan på torsdage. Møderne skal fordeles over alle ugedage.
3) Foreløbigt referat fra GAB møde 9, torsdag d. 28. april: Godkendt efter tilføjelse: om, at
repræsentanter fra BO-VEST kommer til et GAB møde med et oplæg om effektiv drift.
4) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB møder.
5) Dagsordenen: Pkt. 7 pkt. 8 udskydes til næste GAB møde.

Hovedpunkter:
6) Opsamling og konklusioner fra eftermiddagens markvandring:
Aftaler og konklusioner blev lavet ved markvandringen og inden GAB mødet. (Susanne har efterfølgende
rundsendt referat med aftalerne samt en ændret langtidsplan. )
7) Gennemgang og drøftelse af beboermødets forretningsorden mv.: Udskudt til næste møde.
8) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: Udskudt til næste møde.

Orienteringspunkter:
9) Nyt fra og til Driften:
• Ejendomskontoret overgår til nyt IT system fra 1. juni 2016. Der kommer også nyt IT system til syning
af flytteboliger, og til dette skal indkøbes IT udstyr for 30.000 kr. Steen S. kommer med nogle ideer og
forslag til, hvilket udstyr, som passer bedst til opgaven. • Vedr. langtidsplanen, så bliver bl.a.
maskinanskaffelser og legepladser rykket frem. Der er kommet flere og nye GAB medlemmer i
Økonomudvalget, og langtidsplanen rundsendes fremover til alle. • Efter at der er blevet opstillet
byggematerialer på p-pladserne, er der er kommet en klage over p-pladsforholdene. Klagen sendes videre
til Trafikudvalget.
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10) Nyt fra HPU om Helhedsplanen:
Den indretning, som landskabsarkitekten har fået udført ved prøveboligen i Mark, er ikke korrekt udført
efter planen fra NOVA5, som er godkendt i HPU. Biba og Niels Enevold har gjort arkitekten opmærksom
på dette. Afdelingsbestyrelsen mener, at det er totalrådgiverens opgave at føre tilsyn med arbejdet, så det
bliver udført efter gældende aftaler. Det blev besluttet, at Steen S. på vegne af GAB i morgen sender en
mail til NOVA5 og BO-VESTs byggechef Jesper Rasmussen om det ikke korrekt udførte arbejde og den
manglende reaktion fra rådgiver.
11) Nyt vedr. GAB og GAB udvalgene:
Kontaktlisten for GAB og GAB udvalg i GB Posten maj nr. 404 er ikke opdateret efter
regnskabsbeboermødet 29. marts, hvilket er meget utilfredsstillende. Jytte bringer dette videre til GB
Postens redaktion.
Næste Galgebakke Post, nr. 405: Deadline 2. juni.

26. maj 2016. Med venlig hilsen:
Lasse Wilson, referent

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver. Behandles i Driften/Grønt Udvalg.
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
• Hvad kan der gøres ved, at mange beboere ignorerer reglerne om husdyr: Tages op på GAB møde 11.
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: Udskudt. Tages op på GAB møde 11.

Oversigt over beslutninger på GAB møde 10:
2016-10-1: Der skal udsendes information til beboerne om varmeregnskabet og holdes et informationsmøde.
2016-10-6: Div. aftaler fra markvandringen og ændret langtidsplan (se referat rundsendt af Susanne d. 13/5.)
2016-10-10: Mail til NOVA om ikke korrekt udført arbejde på udearealer ved prøvebolig i Mark.
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Referat fra møde nr. 11, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
torsdag den 26. maj kl. 19.00
Indledende punkter:
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon, Lars
Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og
ref.). Afbud: Renè Leisin, Sille Nimholm, Bo Ragnvald.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder (kun kort info samt til- og frameldinger):
a) Torsdag d. 2. juni kl 17.30 : VA Foreningsmøde
b) Tirsdag d. 7. juni kl. 17.00: HPU møde
c) Torsdag den 16. juni: Næste GAB møde, nr. 12: Mødeforbereder: Steen Søndergaard.
Særlige emner: – Ignorering af husdyrregler. - GAB Mødeplan for 2. ½år 2016. (Liste med datoer for
div. andre møder i perioden vedhæftet dagsordenen til GAB møde 11.)
d) Næste GAB møde igen: Starten af august – dato endnu ikke fastlagt.
Mødeforbereder: Steen Søndergaard. Særlige emner: ?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 10, torsdag d. 12. maj: Godkendt efter præcisering.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (Jf. listen nf.): - Galgebakke Posten. – Galgebakken
som forsøgsområde for lys? – Forslag til dirigenter.
4) Dagsordenen: To emner som nyt pkt. 5: - Græsslåning, og: - Opfølgning budget 2016 og budget 2017.

Hovedpunkter:
5) To nye emner:
a) Græsslåning: På baggrund af en beboerhenvendelse om gener med pollenallergi, hvis græsset ikke
bliver slået inden det sætter frø, blev det drøftet, om der aktuelt kan laves forsøg med områder, hvor
græsset bliver slået mindre hyppigt end hidtil. Konklusionen var, at der skal holdes fast i Landskabsplanens regler for græsslåning. Planen er er vedtaget på et beboermøde i september 2013. Den revideres
hvert tredje år på beboermødet i september.
b) Opfølgning på budget 2016 og første udgave af budget 2017: Begge er netop blevet færdige og
omdelt i dueslagene. Det blev aftalt, at Jens mailer dem videre til Økonomiudvalget og aftaler et
udvalgsmøde, således at budgetkontrol 2016 og første udgave af budget 2017 kan nå at blive behandlet
på GAB møde 12 den 16. juni, som er det sidste GAB møde inden sommerferien.
6) Varmeregnskabet
a) Varmesagen
På baggrund af de mange beboerhenvendelser og klager over varmeregnskabet samt redegørelsen fra BOVESTs miljøkonsulent Mikkel Ellung Larsen havde Jens lavet et udkast til en indsigelse fra GAB. GAB
gør indsigelse, fordi de udsendte varmeregnskaber og fordelingen af varmeforbruget ikke er retvisende og
retfærdige. Efter en drøftelse af sagen vedtog GAB indsigelsen. Jens sender indsigelsen til BO-VEST i
morgen.
b) Planlægning af infomødet om varmeregnskabet tirsdag d. 14. juni
Indkaldelsen og dagsorden blev uddybet og præciseret. Det drejer sig om et informationsmøde, og der
skal derfor ikke vælge referent og dirigent eller uddeles stemmesedler mv. Steen Søndergaard bliver
mødeleder. Fra BO-VEST deltager Mikkel Ellung Larsen med en redegørelse for varmeregnskaberne og
Anne Kløvgaard Galten om det juridiske ansvar for fejl i varmeregnskaberne. Sammen med indkaldelsen
til mødet udsendes Mikkel Ellung Larsens brev til beboerne og GAB indsigelse. Endvidere bliver der en
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orientering om opgørelsen af haneandele, og i materialet laves der et lille skema, som beboerne kan
udfylde og returnere til Ejendomskontoret, hvis de vil have ændret på opgørelsen.
7) Helhedsplanen: Opfølgning på prøvehus-havesagen
På GAB mødet blev sagen diskuteret. Der mangler stadig svar fra NOVA5 på henvendelsen fra GAB,
som blev sendt umiddelbart efter GAB møde 10 den 12. maj. Det blev besluttet, at Steen Søndergaard
rykker for svar.
8) Hvordan skal GAB kommunikere med:
a) Rådgivere/BO-VEST: Emnet blev drøftet ovf. i forbindelse med prøvehus-havesagen.
b) Galgebakkens beboere: Drøftelse af denne side af kommunikationen blev ikke nået. Emnet sættes på
listen over emner til kommende GAB møder.
9) Kommentar til badeværelsesliste: Udskudt il næste GAB møde.
10) Affaldsforsøg: Udskudt til næste GAB møde.
Næste Galgebakke Post, nr. 405: Deadline 2. juni.
17. juni 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver. Behandles i Driften/Grønt Udvalg.
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
• Hvad kan der gøres ved, at mange beboere ignorerer reglerne om husdyr (Tages på GAB møde 12)
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: (Udsat på GAB møde 11)
• Gennemgang og drøftelse af BM forretningsorden mv. (udsat fra GAB møde 10)
• Galgebakke Posten.
• Galgebakken som forsøgsområde for lys?
• Forslag til dirigenter.

Oversigt over beslutninger på GAB møde 11, 2016:
2016-11-5a: Landskabsplanens regler for græsslåning fastholdes.
2016-11-6a: Indsigelse mod varmeregnskabet fra GAB til BO-VEST.
2016-116b: Indkaldelsen og dagsorden til informationsmøde om varmeregnskaberne den tirsdag den 14. juni.
2016-11-7: NOVA5 rykkes for svar på henvendelse fra GAB vedr. prøvehus haverne.
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Referat fra møde nr. 12, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
torsdag den 16. juni kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Jens Ellesøe Olsen, Brian Pedersen, Bo Ragnvald, Biba
Schwoon, Lars Skovenboe, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Birthe Y. Nielsen, Sille Nimholm, Steen Søndergaard.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Mødeplan for 2. ½år 2016: Forslaget til mødeplan godkendt. Budgetbeboermødet afholdes mandag den
12. september.
b) Mandag 20. juni kl. 19.30: Møde i Agendagruppen.
c) Tirsdag d. 28. juni kl. 17.00: Møde i Økonomiudvalget.
d) Tirsdag d. 2. august. Næste GAB møde nr.13. Mødeforbereder: Steen Søndergaard. Særlige emner:
Sidste behandling af budget 2017. – Indkaldelse til BBM 12. sept. – Håndtering af skimmelsvampsager.
e) Onsdag d. 17. august: Næste GAB møde igen, nr. 14: Mødeforbereder: Steen Søndergaard. Særlige
emner: - Behandling af Landskabsplan og Agendaplan.
f) Lørdag d. 27. august: Hyldespjældets 40 års jubilæum
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 11, torsdag d. 26. maj: Godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: - Håndtering af skimmelsvampsager (på GAB møde
13) - Revision af Landskabsplan og Agendaplan (på GAB møde 14.) – Galgebakke Posten som
netbasseret udgave.
4) Tilføjelser til dagsordenen: - Orientering fra møde om supercykelstien som nyt pkt. 11. – Orientering fra
Ungeudvalget under pkt. 12.

Hovedpunkter:
5) Opsamling fra beboermødet om varmeregnskab tirsdag d. 14. juni:
På beboermødet redegjorde Jens fra GAB for, hvordan Galgebakkens varmesystem er opbygget. Mikkel
Ellung Larsen energikonsulent fra BO-VEST redegjorde for årsagerne til fejlene i varmeregnskabet, og Anne
Kløvgaard Galthen juridisk medarbejder hos BO-VEST gav en vurdering af, hvorvidt firmaet MINOL, som
har foretaget aflæsningen af varmemålerne i boligerne, kan drages til ansvar for fejlene.
Steen Søndergaard har sammenfattet de spørgsmål og kommentarer, der fremkom på mødet, og som han
som mødeleder lovede at bringe ind i GABs videre arbejde med sagen. På GAB mødet blev Steens
sammenfatning gennemgået og kommenteret. Bl.a.: - Kun et fælles varmeregnskab for Galgebakken i stedet
for 11 separate varmeregnskaber for varmecentralerne. GAB støttede, at der fremover bliver lavet et fælles
varmeregnskab for hele Galgebakken. – Beliggenhedsfaktorer: Susanne fortalte, at disse er fastsat efter
nogle komplicerede men meget faste regler, som ikke kan ændres lokalt. – en række af spørgsmålene
(haneandele, aconto reguleringer, nul målinger o.a.) blev besvaret af Mikkel på mødet, men der er behov for
at tydeliggøre og uddybe forklaringerne.
På GAB mødet blev de forskellige handlemuligheder i fht. det fejlagtige varmeregnskab drøftet. Der bør
søges en forhandlingsløsning med målerfirmaet MINOL. GAB ønsker, at det beløb, der bliver til rådighed,
skal bruges til at kompensere de beboere, som har fået store efterregninger. Der blev nedsat et udvalg
bestående af Jens, Lasse, Biba og Susanne til at fastlægge omfanget af fejlene i varmeregnskabet og
strategien i fht. MINOL og til deltagelse i forligsmøder.
6) Første forberedelse af budgetbeboermødet
Budgetbeboermødet afholdes mandag d. 12. september (jf. mødeplanen). Indkaldelse m. dagsorden besluttes
på GAB møde 13 den 2. august. Skal omdeles senest den 15. august. Agendaplan og Landskabsplan
behandles på GAB møde 14 den 17. august. Frist for indkomne forslag mandag den 15. august. GAB møde
nr. 15 holdes næste dag. Materiale og budget omdeles senest mandag den 5. september.
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Specielt vedr. budgettet: Økonomiudvalget har holdt møde om 1. udgave (jf. rundsendte referat.). Susanne
er i færd med at tilrette på baggrund af spørgsmål og kommentarer, og hun rundesender snarest 2. udgave til
Økonomiudvalget og til GAB. Økonomiudvalget holder møde igen den 28. juni. Susanne vil gerne have
respons så hurtigt som muligt, så en 3. udgave kan være klar til behandling på GAB møde 13 den 2. august.
7) Helhedsplanen:
a) Bemærkninger til NOVA5’s opsamling på kommentarskemaerne : På GAB mødet var der enkelte
bemærkninger til opsamlingen. Holdningen var i øvrigt, at da der nu er så mange GAB medlemmer med i
HPU, er der ikke behov for også at behandle sammenfatninger af kommentarskemaer på GAB møder.
b) Svar på GABs henvendelse om haverne ved prøvehusene: Svaret er modtaget og tages til efterretning.
c) Fra HPU mødet d. 7. juni.: Et skitseforslag til renovering af D-husene blev fremvist. HPU gav tilslutning
til, at der arbejdes videre med forslaget. Der udføres en mockup til placering af ventilationsanlægget på
tagene. På GAB mødet blev det drøftet, hvordan de tre nye HPU medlemmer kan danne sig et overblik over
renoveringssagens lange forløb. De tre mødes og samler op på problemstillinger, hvor de har spørgsmål og
mødes efterfølgende med Jens og Biba, som har været med i HPU arbejdet helt fra starten.
8) Forslag om affaldsforsøg fra Agendagruppen
Agendagruppen foreslår to affaldsforsøg: 1: Restaffalds-containerne på en enkelt affaldsø gennemses for at
skønne, hvor meget ikke-restaffald de indeholder. 2: For at mindske mængden af ikke-restaffald i restaffaldet
får brugerne af en affaldsø udleveret gennemsigtige plastikposer til restaffald sammen med en opfordring til
at levere restaffald i poserne til en bestemt container på affaldsøen. Susanne sagde, at Driften ikke kan
anbefale forsøgene pga. af hygiejniske forhold og fordi der gås for tæt på beboernes private forhold f.eks.
personlige papirer, der er kasseret som restaffald. På GAB mødet var konklusionen, at affaldsforsøgene af
disse grunde ikke bør gennemføres.
9) Hvad kan der gøres ved, at mange beboere ignorerer reglerne om husdyr
Diskussionen drejede sig især om reglen om kun en hund eller kat pr. husstand, som mange beboere ikke
overholder. GAB ønsker, at det reglerne for husdyr, der er besluttet på Beboermødet, bliver overholdt. GAB
bakker op om Driftens initiativer og opfordrer beboere, som føler sig generet af boliger med for mange
husdyr, til at klage skriftligt til Ejendomskontoret.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
10) Kort nyt vedr. Driften
• Der er behov for at købe en ny røremaskine til køkkenet i Beboerhuset. Pris 25.000 kr. • Der er igen
problemer med, at vaskeriet i nattetimerne bruges til ophold. Den tidligere ordning genoptages, hvor
vaskeriet aflåses og videoovervåges fra kl. 23.00 til 5.00. • Renovering af vaskeriet er på næste års budget.
Der laves et spørgeskema til ideer og ønsker fra beboerne til indretning af det nye vaskeri.
• Miele køleskabet på Ejendomskontorets beset. Ok fra GAB til at modellen fremover anskaffes til boligerne.
11) Orientering fra møde om supercykelstien:
Biba har haft møde med en repræsentant fra supercykelstierne. Den rødbrune linje på asfalten kan ikke males
op, fordi vejmyndighederne ikke tillader dette. Der er ønske om, at der med skiltning og andet markeres, når
stien løber igennem boligområder med legende børn.
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
• Ungeudvalget: Pavillonen har været genåbnet en uges tid, men der var pga. personer udefra fortsat
problemer med overholdelse af reglerne, som beboermødet har vedtaget som vilkår for forsøget. Pavillonen
er derfor blevet fjernet. • På VAs Foreningsmøde d. 2. juni blev VAs grønne regnskab præsenteret. Der
kommer snart grønne regnskaber for afdelingerne. BO-VESTs miljømedarbejder tilbyder at gennemgå
afdelingens grønne regnskab på et møde. • Forslag til datoer for BO-VEST besøg om effektiv drift: GAB
møde 14 d. 17. august, GAB møde 15 d. 30. august, GAB møde 16 d. 22. september. • Næste Galgebakke
Post, nr. 406: Deadline 30. juni. Biba skriver GAB nyt til dette nummer. På GAB møde 13 drøftes
fremgangsmåden ved fremtidige GAB nyt.
4. august 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver. Behandles i Driften/Grønt Udvalg.
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: (Udsat på GAB møde 11)
• Gennemgang og drøftelse af BM forretningsorden mv. (udsat fra GAB møde 10)
• Galgebakke Posten.
• Galgebakken som forsøgsområde for lys?
• Forslag til dirigenter.
• Håndtering af skimmelsvampsager (på GAB møde 13)
• Revision af Landskabsplan og Agendaplan (på GAB møde 14)
• Galgebakke Posten som netbasseret udgave.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 12:
2016-12-1a: Mødeplan for 2. ½år 2016 med vekslende mødedage og BBM 12. september.
2016-12-5: Kun et fælles varmeregnskab for Galgebakken
2016-12-5: Arbejde på forligsløsning med MINOL
2016-12-8: Nej til forslag fra Agendagruppen om affaldsforsøg
2016-12-9: Fastholdelse af at husdyrregler skal overholdes
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Referat fra møde nr. 13, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
tirsdag den 2. august kl. 19.00
Til stede: Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon, Lars Skovenboe,
Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud:
Jytte Jørgensen, Sille Nimholm, Brian Pedersen.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) ONSDAG d. 17. august: Næste GAB møde, nr.14. Mødeforbereder: Steen S. Afbud fra Susanne,
Lars og René. Særlige emner: - Revideret Landskabsplan og Agendaplan.
b) Lørdag d. 27. august: Hyldespjældets 40 års jubilæum
c) TIRSDAG d. 30. august: Næste GAB møde igen, nr. 15. Mødeforbereder: Jens.
Særlige emner: - Indkomne forslag og sidste forberedelse af BBM 12. sept.
d) Onsdag d. 7. september: Forslag (jf. pkt. 7 nf.) til for-budgetbeboermøde
e) Søndag d. 11. september: Golden Days 70’er festival på Galgebakken.
f) Mandag d. 12. september kl. 19.30: Budgetbeboermøde
g) BO-VEST kurser 2016-17 (katalog sendt til adresserne i starten af juli)
h) Tirsdag d. 13. september: HPU møde.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 12, torsdag d. 16. juni: Godkendt.
3) Emner på kommende GAB Møder? (Jf. listen nf.): Ikke nye ønsker.
4) Dagsordenen: Ingen tilføjelser.

Hovedpunkter:
5) GABs kommunikation til beboerne - i GB Posten m.m.
Galgebakkeposten og kommunikation, beslutning: Det må ikke komme i Galgebakkeposten, som
bestyrelsens indlæg, hvis det ikke er gennemset af bestyrelsen. Hvis man ikke svarer inden for et døgn,
skal det forstås som at man godtager indlægget. Efter hvert punkt besluttes, hvad fra diskussion og
beslutning der skal refereres i GB posten, og under punktet på dagsordenen om næste Galgebakkeposten
skal det aftales, hvilket andet stof, der er relevant at tage med, og hvem der skal skrive det. Punktet sættes
før orienteringspunkterne. GAB har et ønske højne informationsniveauet på Galgebakken, og indbyder
blandt andet redaktionen af Galgebakke Posten til et møde. Lasse aftaler med Jytte, om at lave en
invitation. Sten laver en fast rubrik til GB Posten med orientering om, at der kan findes yderligere
information om Galgebakken på vores hjemmeside: www.galgebakken.dk og information specielt
vedrørende Helhedsplanen på BO-VESTs hjemmeside: www.galgebakken-renovering.dk .
6) Budget for 2017:
Efter gennemgang og rettelser i Økonomiudvalget har forslaget til budgetforslaget en huslejestigning på
1,54%. De årlige udgifter til byggeprojektet til nye medarbejderfaciliteter er indeholdt i budgettet.
På GAB mødet blev det foreslået at øge trækket på overskudskontoen til 600.000 kr., hvorved
huslejestigningen for 2017 vil komme ned på ca. 1%. Efter diskussion på GAB mødet var den
overvejende stemning for at gøre dette. Der blev gjort opmærksom på, at den forklarende tekst til
antennebudgettet skal rettes, fordi den ikke passer til forholdene på Galgebakken. Jens omdelte en
oversigt over udgifterne på konto 119 = Beboeraktivitetskontoen/Diverse udgifter, som er mere detaljeret
og informativ end den, som fremgår af budgettet. Der er dog en difference på 2000 kr., som skal rettes.
Med de nævnte ændringer og rettelser blev budgetforslaget med en huslejestigning på ca. 1% godkendt.
Jens og Susanne mødes på torsdag for at indføje de sidste rettelser i budgettet.
7) Forslag om afholdelse af for-budgetbeboermøde onsdag d. 7. sept.
Det blev besluttet at indkalde til et ekstra beboermøde den 7. september om byggeprojektet og om
Agendaplanen og Landskabsplanen. Dette for at sikre tilstrækkelig tid til behandling af emnerne . I fht.
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det rundsendte udkast til indkaldelse blev det vedtaget at ændre formuleringen af punktet om
byggeprojektet til: Beslutning om byggeprojekt til nye medarbejderfaciliteter. Inden beboermødet om
byggeprojektet indkaldes beboerne i Torv 7 og Øster 5,7 og 9 til en nabohøring. Det blev drøftet om
beboermødet 7. sept. (som der står i udkastet) skal betegnes som et ekstrasordinært beboermøde, eller om
det skal betegnes som en første del af det ordinære budgetbeboermøde, fordi beslutningen om
byggeprojektet er indeholdt i budgetforslaget. Der blev nedsat et udvalg bestående af Lars, Biba og Lasse
til at afklare de vedtægtsmæssige aspekter og til at tilpasse beboermødeindkaldelserne.
8) Indkaldelse til ekstraordinært beboermøde 7. sept. og til BBM 12. sept.
De to beboermødeindkaldelser blev godkendt med ændringerne ovf. indføjet, og med forbehold for hvad
udvalget kommer frem til af tilpasninger.
Vedr. fremlæggelse af de enkelte punkter på beboermødet den 7. sept.: Byggeprojektet: Jens
fremlægger forslaget på vegne af udvalget og bliver suppleret af Frank og Susanne. Der skal laves et kort
og klart afstemningstema, så der ikke kan opstå tvivl og diskussion om, hvad der er til beslutning.
Agendaplanen: Lars Messell fremlægger. Landskabsplanen: På Grønt udvalgs møde finder de ud af, hvem
som fremlægger. I øvrigt plejer Galgebakkens Gartner Kim Vanner at deltage i beboermødet om
Landskabsplanen.
Til budgetbeboermødet 12. september inviteres BO-VESTs Økonomichef for at orientere om den nye
udformning af budgetterne.
Materiale til beboermøderne: Byggeprojektforslaget, Landskabsplanen og Agendaplanen skal omdeles
senest en uge inden mødet – dvs. onsdag d. 31. august. Fristen for indkomne forslag til
Budgetbeboermødet er mandag d. 29. august. Budgetforslaget og andet materiale herunder indkomne
forslag til Budgetbeboermødet 12. sept. skal omdeles senest mandag d. 5. sept.
9) Helhedsplanen:
I løbet af sommeren har der været Temagruppemøde om ventilation d. 29. juni og HPU møde d. 5. juli.
10) Håndtering af skimmelsager: Udskudt til et senere GAB møde efter Susannes ferie.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
11) Kort nyt vedr. Driften
Bl.a.: - Nye affaldsspande på udeområderne: Susanne orienterede om forsøget med nye affaldspande af
plastik på udeområderne. Spandene er designet, så skader ikke kan rode op i og sprede affaldet. GAB
støttede, at affaldsspandene bliver indkøbt og opsat alle steder på Galgebakkens udeområder.
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
- Beboerhenvendelse til GAB/Grønt Udvalg om fældning af træ: Henvendelsen tages op i Grønt udvalg.
- Beboerhenvendelse til GAB vedr. nabokonflikt: GAB skal ikke behandle sagen. BO-VEST har søgt at
mægle i konflikten. Hvis dette ikke lykkes må beboeren gå til Beboerklagenævnet. På GAB mødet var der
ønske om en nærmere orientering fra BO-VESTs om forretningsgangen i sådanne nabokonflikter.
- VAs grønne regnskab for Galgebakken: Er modtaget. Sten lægger det ud på hjemmesiden.
- Fra møde i Tårngruppen 22. juni: Galgebakkens repræsentanter i gruppen vil fremsende et forslag til
budgetbeboermødet om 100.000 kr. til opførelse af det nye tårn. Tilsvarende gøres i Hyldespjældet.
- Indkøb af hynder til stole i mødelokalet: Birthe sørger for, at der bliver indkøbt nogle hynder.
- Ny bestyrelsesweb: Der er kommet en forespørgsel fra BO-VEST, om GAB er interesseret i at være med til
at teste den nye bestyrelsesweb. Lasse svarer tilbage, at GAB gerne deltager i testen.
Næste Galgebakke Post, nr. 407: Deadline torsdag d. 1. september: Lasse og Steen S. skriver månedens
GAB Nyt, som sendes rundt for kommentarer inden det sendes til GB Posten (jf. fremgangsmåden besluttet
under pkt. 5) Ved opsamlingen af emner til GAB nyt blev foreslået: Orientering om, hvorfor der i september
afholdes to beboermøder (på grundlag af, hvad udvalget finder frem til). Generelt om, hvordan GAB vil
prøve at bedre kommunikationen til beboerne.
18. august 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver. Behandles i Driften/Grønt Udvalg.
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: (Udsat på GAB møde 11)
• Gennemgang og drøftelse af BM forretningsorden mv. (udsat fra GAB møde 10)
• Galgebakke Posten.
• Forslag til dirigenter.
• Håndtering af skimmelsvampsager (på GAB møde 13)
• Revision af Landskabsplan og Agendaplan (på GAB møde 14)
• Galgebakke Posten som netbasseret udgave.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 13:
2016-13-5: Fremgangsmåde ved GABs kommunikation til beboerne i GB Posten
2016-13-6: Forslag til budget 2017 med huslejestigning ca. 1%
2016-13-7: Afholdelse af beboermøde 7. sept. om byggeprojekt til nye medarbejderfaciliteter (og andet).
2016-13-7: Indkaldelse til budgetbeboermøde 12. sept.
2016-13-11: Ok til nye affaldsspande på udeområderne.
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Referat fra møde nr. 14, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
onsdag den 17. august kl. 19.00
Til stede: Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Sille Nimholm, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon, Steen
Søndergaard, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Renè Leisin, Bo Ragnvald, Lars Skovenboe,
Susanne Palstrøm (ejendomsleder).

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag d. 23. august kl.19: Nabohøring i Pubben om byggeprojektet: Byggeprojektgruppen deltager
(måske afbud fra Birthe) sammen Renè fra Ejendomskontoret. Gruppen mangler at aftale det sidste.
b) Lørdag d. 27. august: Hyldespjældets 40 års jubilæum: Lasse, Biba og Birthe spørger om gaveønsker.
c) TIRSDAG d. 30. august: Næste GAB møde, nr. 15. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner:
- Indkomne forslag og sidste forberedelse af BBM 12. sept. - Gennemgang og drøftelse af beboermødeforretningsordenen mv. (pkt. fra listen nf.)
d) Onsdag d. 7. september: Beboermøde om byggeprojekt, Agendaplan og Landskabsplan.
e) Søndag d. 11. september: Golden Days 70’er festival: Udvalget (Lasse, Biba og Birthe) efterlyser flere
frivillige beboere til hjælp med arrangementet. Kontakter bl.a. Beboerhusgruppe.
f) Mandag d. 12. september kl. 19.30: Budgetbeboermøde
g) Tirsdag d. 13. september: HPU møde.
h) Torsdag d. 22. september: Næste GAB mødemøde igen, nr. 16. Mødeforbereder: Jens. Særlige
emner: - Opsamling fra beboermøderne 7. september og 12. september.
i) Tirsdag den 11. oktober. Starttidspunkt kl. 18.30. Møde med BO-VESTs direktør og driftschef om
effektiv drift: GAB møde 17 planlagt til 12. okt. flyttes til 11. okt. og holdes efter besøget.
j) Torsdag 22. oktober (måske!): GABs forslag til dato for eftermiddagsarrangement og middag med
Galgebakkens ansatte. Lasse snakker med Susanne.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 13, tirsdag d. 2. august: Godkendt med tilføjelse.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (Jf. listen nf.): - GAB sekretærens arbejdsopgaver.
4) Dagsordenen: Under driften: - Div. emner tilføjet under kort.

Hovedpunkter:
5) Forberedelse af beboermødet onsdag den 7. september:
a) Galgebakkens Agendaplan: Planen blev drøftet og kommenteret. Det blev besluttet at lave en note
om, at der er uklarheder med forbrugstallet i fht. varmeregnskab 2015.
b) Galgebakkens Landskabsplan: På beboermødet skal der orienteres om, at der skal laves planer for
udeområderne i forbindelse med Helhedsplanen. Gartnernes forberedelsespapir vedlægges
Landskabsplanen.
c) Forslag til byggeprojekt : Udvalget har overvejet om en anderledes bygning og placering kunne lade
sig gøre, men er endt med en bygning meget lig skitseforslaget på beboermødet i marts. Beløbsrammen er
den samme, da det ikke har været muligt at billiggøre projektet yderlige.
Susanne skal fremskaffe dokumentation for nødvendigheden af nye mandskabsfaciliteter i fht.
arbejdsmiljøkrav fra BO-VESTs arbejdsmiljøorganisation (AMO). Bygningen kommer til at optage
området, hvor Torv 9 har nyttehaver. GAB besluttede, at fremlægge på beboermødet, at der tilvejebringes
et alternativt areal til nyttehaverne, eftersom haverne tilbage i tiden blevet besluttet på et beboermøde.
Birthe kontakter Beboerhusgruppen og orienterer om GABs holdning og beslutning i fht. Udlånskontoret.
Afstemningstema på Beboermødet: ” Beboermødet beslutter, at der etableres nye medarbejderfaciliteter i
henhold til det fremlagte budget og tegninger.”
d) Øvrigt vedr. beboermødet: Dorte Brink stiller op som dirigent. Sten, Jens og Biba mødes mandag og
aftaler nærmere om udsendelse af materiale til beboermødet.
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6) Forberedelse af budgetbeboermødet 12. september.
a) Dirigent m.m.: Dorte Brink stiller op som dirigent. Forslaget til budget 2017 ligger klar. Sten lægger
det ud på hjemmesiden, men husstandsomdeling sker først sammen det øvrige materiale til beboermødet.
b) Forslag fra Tårngruppen om tilskud på 100.000 kr.: Forslaget blev kort drøftet på GAB mødet.
Konklusion: GAB har ikke en samlet indstilling til beboermødets beslutning. Forslaget stilles som et
indkommet forslag fra Tårngruppens medlemmer.
c) Andre indkomne forslag:
- Forslag om havehjælp: Efter ønske fra Grønt Udvalg og GAB har Galgebakkens gartnerteam sammen
med BO-VEST konkretiseret et forslag om tilbud om havehjælp til beboere, der ikke selv magter at holde
deres haver, hvor elever fra Glostrup Produktionsskole udfører havearbejdet. På GAB mødet var der
stemning for at lave et forslag til budgetbeboermødet om tilskud 30.000 kr. Der skal laves en kort
projektbeskrivelse til beboermødematerialet på baggrund af notatet og budgettet.
- Forslag om sikring af plads til parkering: Birthe orienterede om, at hun samme med Olga vil
fremsætte et forslag om at sikre plads til parkering for bilerne under helhedsplanperioden.
7) Status for GAB udvalgene:
Grønt Udvalg: Der skal laves en indflytningsfolder, som kort forklarer Galgebakkens træpolitik mv.
GAB, v. Lasse henvender sig (med fotodokumentation) til Kommunen om de generende brændenælder
der rager ud på skolestien ned mod Hyldespjældet.
Ungeudvalget: Har ikke holdt møde et stykke tid. Lasse har forhørt sig hos Kommunen om mulighederne
for at opstille nogle flytbare knallertchikaner i form af paller med blomsterkasser på.
Trafikudvalget: Der er kommet nye medlemmer og der indkaldes snart til møde.
IT-udvalget: Der holdes møde med YouSee torsdag d. 1. september i Pubben bl.a. om kundeservice og
om arbejdsforhold i krybekældrene.
Husdyrudvalget: Har gennemgået Husdyrreglementet og lavet forslag til ændringer.
Husreglementudvalget: Anita er ved at gennemskrive husreglementet efter BO-VESTs nye skabeloner.
Lysudvalget: Udvalget har fået nye medlemmer og der indkaldes snart til møde. I øvrigt en
fejlinformation at Galgebakken bliver kommunalt forsøgsområde for stibelysning.
Legepladsudvalget: Der indkaldes snart til møde.
Kunstudvalget: Udvalget mødes jævnligt, og har planlagt en tur til Holdbæk for at se på by-kunst.
Granit-fugleskulpturer, som er udlånt af kommunen, er opstillet foran cykelforretningen.
Galgebakke Posten: Mødes d. 1. sept. med trykkeren m.fl. og Lasse for at snakke om forskellige ideer til
at forbedre informationen til beboerne. Efterfølgende holdes et møde med GAB.
Generelt om GAB udvalgene: Emnelisten sidst på dagordenen opdeles it to: 1: Emner som udvalg
bringer på kommende GAB møder. 2: Emner til kommende GAB møder fra GAB medlemmer.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
8) Kort nyt fra GAB og vedr. Driften:
- Lasse orienterede om kommende drone filmoptagelser over Galgebakken til en film om Anders
Matthesen. Det bliver sikret, at der ikke kommer uønskede optagelser af private forhold.
- Nedløbsrør/tagrende ved halvtaget foran købmanden skal laves, så der ikke vælter vand ud over kanten.
- Infoskilte ved skovlegebanen er faldet ned og er gået i stykker. Skal reetableres.
- Ejendomskontoret vil gerne orienteres/have kopi inden udvalgene udsender information til beboerne, så
man bedre kan svare på beboerhenvendelser.
- GAB medlemmer, som gerne vil modtage SMS service meddelelser for alle Galgebakkens
boligområder, skal henvende sig til Irene.
Næste Galgebakke Post, nr. 407: Deadline torsdag d. 1. september: Steen og Lasse formulerer GAB nyt.
Nye emner og informationer fra GAB møde 14: - Om ideen med forslaget om havehjælp. – Knallertkørsel.

31. august 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
• Hjælp til pasning af haver. Behandles i Driften/Grønt Udvalg.
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: (Udsat på GAB møde 11)
• Gennemgang og drøftelse af BM forretningsorden mv. (Tages op på GAB møde 14.)
• Galgebakke Posten.
• Forslag til dirigenter.
• Håndtering af skimmelsvampsager (Udskudt på GAB møde 13)
• Galgebakke Posten som netbasseret udgave.
• GAB sekretærens arbejdsopgaver.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 14:
2016-14- 5a: Tilføjelse til Agendaplanen om varmeregnskabet for 2015
2016-14-5b: Orientering på BM 7. sept. om Gartnernes forberedelse til HH planen
2016-14-5c: Forslag til byggeprojekt og afstemningstema på beboermødet 7. sept.
2016-14-6b: Ikke nogen samlet GAB indstilling til forslag fra Tårngruppen om 100.000 kr. til Tårnet.
2016-14-6c: Tilslutning til forslag om tilskud på 30.000 kr. til havehjælp projektet.
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Referat fra møde nr. 15, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
tirsdag den 30. august kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon,
Lars Skovenboe, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Renè
Leisin, Sille Nimholm, Brian Pedersen.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder (kun kort info samt til- og frameldinger):
a) Onsdag d. 7. september: Beboermøde om byggeprojekt, Agendaplan og Landskabsplan.
b) Lørdag d. 10. september: Markedsdag på Galgebakken.
c) Søndag d. 11. september: Golden Days 70’er festival på Galgebakken.
d) Mandag d. 12. september kl. 19.30: Budgetbeboermøde
e) Tirsdag d. 13. september: HPU møde.
f) Torsdag d. 22. september: Næste GAB møde, nr. 16. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner:
- Opsamling fra beboermøderne 7. sept. og 12. sept. – Håndtering af skimmelsvamp sager.
g) Tirsdag d. 11. oktober. Starttidspunkt kl.18.30: Møde med BO-VESTs direktør og driftschef.
h) efterfølgende holdes GAB møde 17. Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: ??
i) Torsdag d. 27. oktober: GABs forslag til dato for arrangement med Galgebakkens ansatte.
Susanne forhører sig om datoen passer og melder tilbage til GAB.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 14, onsdag d. 17. august: Godkendt efter tilføjelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (Jf. listen nf.): - Eksternt oplæg om mødestruktur.
(Forslag fra Susanne inspireret af oplæg på BO-VEST ledelseskursus.)
4) Tilføjelser til dagsordenen: Under orienteringspunkterne: - Besøgsgruppe fra Finland, - Ny afmærkning
for cykel/knallert chikaner, - Status for varmeregnskabet.

Hovedpunkter:
5) Forberedelse af beboermødet onsdag den 7. september (Materialehæftet omdeles 31. aug.)
a) Vedr. byggeprojektet, herunder fra nabohøringen 23. aug.: Der kom ønsker om, at stien ud til ppladsen lukkes af for gennemgang og om at bygningen rykkes længere væk fra Torv 9 boligernes
baghaver. (Referat fra nabohøringen foreligger og omdeles snarest i de stræder, som var inviteret til
nabohøringen.) I udvalget og på GAB mødet var der tilslutning til, at stien bag ved Torv 9 lukkes for
gennemgang, samt at strædet tilbydes et erstatningsareal til de nyttehaver, som forsvinder pga. byggeriet.
Men der var ikke tilslutning til, at byggeriet rykkes længere væk fra boligerne, fordi det vil medføre, at
bygningen skal indrettes med mere snævre gangarealer. Jens fremlægger byggeprojektet på beboermødet
og bliver suppleret af Susanne og Frank. Sten sørger for, at det husstandsomdelte materiale inkl.
byggeforslaget ligger som et Word dokument på den bærbare PC til beboermødet.
b) Agendaplanen: Omdeles 31. aug. som et særskilt hæfte. Lars Messell fremlægger på beboermødet.
c) Landskabsplanen: Omdeles 31. aug. som et særskilt hæfte. Biba fremlægger Landskabsplanen.
Gartnernes plan for beskyttelse af tæerne under renoveringen er med i hæftet som et bilag. På GAB mødet
blev det bemærket, at der er modstrid mellem dette og Birthe/Olgas indkomne forslag (se pkt. 6 nf.) om
sikring af et tilstrækkeligt antal p-pladser under renoveringen. Endvidere blev ’tidsproblemet’ drøftet:
Landskabsplanen (ligesom byggeprojektet og Agendaplanen) er til beslutning på beboermødet den 7.
sept., mens Birthe og Olgas indkomne forslag først er til beslutning på budgetbeboermødet den 12. sept.
Det blev nævnt som en mulig løsning, at de på mødet den 7. sept. kan stille (ændrings)forslag til
Landskabsplanen om, at planen stilles på ’stand by’ hvad angår p-pladserne.
6) Forberedelse af budgetbeboermødet 12. september
a) GABs budgetkommentarer: Oplægget fra Jens blev godkendt.
b) Indkomne forslag med budgetkonsekvens: 1: Fra Tårngruppen om 100.000 kr. til genopførelse af
Tårnet: Det tilføjes, at beløbet finansieres ved lån af egne midler med tilbagebetaling over 10 år.
2: Fra GAB/Grønt udvalg om 30.000 kr. til havehjælp.
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c) Indkomne forslag uden budgetkonsekvens: 1: Beboerforslag fra Birthe og Olga om sikring af antal
p-pladser under renoveringen (jf. pkt. 5c ovf.). 2: Beboerforslag fra Niels Wilken om solceller.
3: Beboerforslag fra Jette Rank om anvendelse af Beboerhuset under renoveringen. Jette indstiller, at
forslaget vedtages som principbeslutning, og at der vendes tilbage til det praktiske, når det bliver aktuelt.
d) Øvrigt vedr. budgetbeboermødet: - BO-VESTs økonomichef deltager i beboermødet med en
orientering om den nye opbygning af budgetterne. - Vedr. beslutningen om byggeprojektet i fht.
budgetbeboermødet 10. sept.: Byggeprojektet er indeholdt i budgetforslaget, som skal behandles 12. sept.
Der laves derfor et kort referat af beslutningen truffet under punktet på beboermødet den 7. sept., som
omdeles i weekenden 10-11. sept. sammen med Galgebakke Posten.
7) Gennemgang og drøftelse af beboermødets forretningsorden mv.
Der er en række punkter i beboermødets forretningsorden, som der bør strammes op på. Især pkt. 14 om
at ændringsforslag skal fremsættes skriftligt. Jens kontakter/mødes med dirigenten til de to kommende
beboermøder og gør opmærksom på dette. I forretningsordenen er der endvidere en række punkter, som
bør ændres/tydeliggøres/fjernes. En grundigere revision kan dog ikke nås på de to aktuelle beboermøder,
men skal tages op til regnskabsbeboermødet i foråret.
8) Spørgeskema fra BO-VEST vedr. kommunal anvisning og fleksible kriterier:
Spørgeskemaet blev gennemgået og drøftet. Biba udfylder det og sender det til BO-VEST.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
9) Kort nyt til og fra Driften: Susanne er blevet kontaktet af det Kriminalpræventive råd med en
forespørgsel om, hvorvidt Galgebakken fortsat er interesseret i en områdevandring, som man tidligere har
måttet aflyse. På GAB mødet blev der givet udtryk for fortsat interesse, men aktuelt er der ikke tid og
ressourcer til opgaven.
10) Nyt vedr. Helhedsplanen: På HPU gruppemødet om ventilation 25. aug. blev det besluttet, at der bør
etableres en lettere ventilationsløsning i et prøvehus. På GAB mødet blev der spurgt til, hvornår der
bygges skure i de prøvehuse, hvor beboerne indtil nu har måttet klare sig med midlertidige metalskure.
Skure i prøvehusene tages op på HPU mødet den 13. sept.
11) Kort nyt vedr. GAB - Hyldespjældets 40 års jubilæum 27. aug.: Biba og andre som deltog i jubilæet
fortalte. - Golden Days arbejdsgruppen: Lasse orienterede om, at 9 frivillige beboere hjælper til med
arrangementet på dagen d. 11. sept. GAB syntes, at det var helt OK, at de frivillige får en gratis
spisebillet. Der er omdelt flyers i postkasser, men der var ikke helt nok. Susanne får fat i nogle flere.
Besøg fra Finland: Biba og Benny viser gruppen rundt. - Ny afmærkning for cykel/knallert chikaner: Vil
nok have en effekt, men vejvisningscirklerne er for små. - Status for varmeregnskabet: Mikkel Ellung
Larsen, energikonsulent hos BO-VEST har sendt en status for sagen. På GAB mødet blev der spurgt,
hvorfor der skal udarbejdes et nyt varmeregnskab, når det før sommerferien blev besluttet at gå efter en
mere pragmatisk løsning. Nyt varmeregnskab skal laves pga. lovgivningskrav.
Næste Galgebakke Post, nr. 407: Deadline torsdag d. 1. september: Steen og Lasse formulerer GAB nyt.
Emner (se under punktet i referatet fra GAB møde 13 og 14.)
23. september 2016 . Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Tages op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• Galgebakke Posten.
• Forslag til dirigenter.
• Håndtering af skimmelsvampsager (skr. orientering fra Susanne foreligger). Tages op på GAB møde 16.
• Galgebakke Posten som netbasseret udgave.
• GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
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II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• Hjælp til pasning af haver. (Er behandlet i Driften/Grønt Udvalg. Oplæg fra GAB/Grønt udvalg på BBM.)
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 15:
2016-15-5a: Vedr. byggeprojekt: Ok at Torv 9 stien lukkes og at strædet får erstatningsareal til nyttehaver.
2016-15-6a: GABs budgetkommentarer vedtaget.
2016-15-7: Der strammes op på overholdelse af beboermødets forretningsorden især vedr. ændringsforslag.
2016-15-7: Til regnskabsbeboermødet til marts skal der laves en større revision af forretningsordenen.
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Referat fra møde nr. 16, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 22. september kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon,
Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud:
Renè Leisin, Sille Nimholm, Brian Pedersen, Lars Skovenboe.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag d. 11. oktober. Starttidspunkt kl.18.30: Møde med BO-VESTs direktør og driftschef.
b) efterfølgende holdes næste GAB møde, nr. 17. Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: - Diskussion
om ventilationsløsning.
c) Torsdag d. 27. oktober fra kl. ca. 16: GAB arrangement med Galgebakkens ansatte. (OK til dato).
Arrangement udvalg: Zahir, Biba og Jytte. Jytte booker beboerhuset.
d) Onsdag d. 2. november: B-V Boligpolitisk Forum om digitalt beboerdemokrati. Yderligere information
og program udsendes senere. Lasse, Steen, Biba og Sten H. deltager.
e) Torsdag d. 3 november: Næste GAB møde igen, nr. 18: Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: ?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 15, tirsdag d. 30. august: Godkendt efter tilføjelse.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: Diskussion om ventilationsløsning på GAB møde 17
4) Dagsordenen: Tilføjet: 10: Henvendelse fra beboergruppe. 11: Beslutning om et samlet varmeregnskab.

Hovedpunkter:
(Steen og Lasse står for GAB nyt til kommende GB Post nr. 408)
5) Opsamling fra beboermødet 7. september
a) Byggeprojektet: Forslaget blev vedtaget med mindre ændringer, som blev indføjet efter nabohøringen.
Susanne har aftalt møde med BO-VESTs byggechef om det videre forløb. Ønsket er, at Frank Sørensen
fortsætter som arkitekt på opgaven, og at Susanne og René står for at følge byggeprojektet. Endvidere
oprettes et medarbejderudvalg for tilrettelæggelse af maskinplacering mv. i løbet af byggeperioden.
b) Agendaplanen blev vedtaget.
c) Landskabsplan: En ændring til Landskabsplanen (under sol og lysforhold s. 17 midt), om at det er
rimeligt med sollys i haven i løbet af dagen, blev vedtaget. Herefter blev Landskabsplanen vedtaget.
6) Opsamling fra budgetbeboermødet 12. september
a) Budget 2017, herunder: Forslag om havehjælp blev vedtaget. Forslag om 100.000 kr. til nyt tårn blev
vedtaget. Inden afstemningen om det samlede budget blev hele beløbet til tårnet (og til havehjælp) lagt
ind i budgettet, Det blev i farten glemt, at i flg. tårnforslaget skulle bebeløbet finansieres ved lån af egne
midler over en 10 årig periode. Ingen på beboermødet gjorde indsigelse mod indregningen, og det
samlede budget med den lidt højere huslejestigning blev vedtaget med stort flertal. På GAB mødet var der
enighed om at tage denne ’fodfejl’ i budgetvedtagelsen til efterretning.
b) Andet vedr. beboermøderne: På GAB mødet var der enighed om, at det havde fungeret godt, at
fordele de mange emner på to separate beboermøder. Der blev tid til diskussionerne og møderne sluttede
ikke for sent. Det var også godt at få strammet op på overholdelse af forretningsordenen, så alle
ændringsforslag kom på skrift og op på projektorlærredet ved afstemningerne.
7) Håndtering af skimmelsvampsager: Susannes oplæg om håndteringen af skimmelsvampsager inkl.
oversigten over sager fordelt på boligtyper blev kommenteret og drøftet. Dansk Skadedyrservice udtager
prøver i boligerne, hvor det vurderes at være relevant. Teknologisk Institut analyserer prøverne, og hvis
de viser skimmelsvamp, fjerner Dansk Skadedyrservice forurenede bygningsdele og afrenser boligen.
Maling og anden istandsættelse udføres af Galgebakkens håndværkerfirmaer. Det blev spurgt, om der
kan laves en mere præcis opgørelse af, hvilke rum i boligerne/boligtyperne, som især bliver angrebet af
skimmelsvamp, og hvilke rumspecifikke årsager der ligger til grund. Susanne svarede, at dette er en
meget omfattende opgave, fordi man så skal helt ned og analysere fakturaer mv. for hver enkelt af de
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mange skimmelsvampsager. Men hun vil drøfte med René, om der kan findes nogle overkommelige
fremgangsmåder til at lave nogle mere detaljerede oversigter.
8) Valg af 3 GAB medlemmer til HPU kommunikationsudvalg: På det seneste HPU møde blev det
foreslået, at der nedsættes et kommunikationsudvalg med GAB medlemmer, som i samarbejde med BOVESTs nye kommunikationsmedarbejder Marianne Melkjorsen, skal arbejde på at forbedre informationen
om Helhedsplanen til beboerne. På GAB mødet blev Steen Søndergaard, Biba Schwoon og Lars
Skovenboe valgt til kommunikationsudvalget. Steen kontakter BO-VEST.
9) Beslutning om nyt medlem til Økonomiudvalget: Jens har haft kontakt med en beboer, Mathias
Hansen, Sten 2-12, som er interesseret i at gå ind i GABs Økonomiudvalg. (Udvalget har et fast antal
pladser, men der er ledige pladser.) Mathias blev budt velkommen af GAB til at deltage i udvalget.
10) Henvendelse fra beboergruppe om ventilation: En gruppe på fem beboere har v. Jesper Lohse vil
gerne have et snarligt møde med GAB om status for det igangværende arbejde med forskellige
ventilationsløsninger og om omfanget af skimmelsvamp i boligerne. Henvendelsen blev drøftet på GAB
mødet. Konklusionen var, at et møde om emnet først kan holdes efter HPU mødet 4. oktober, hvor
rådgiverne fremlægger forslag til alternative ventilationsløsninger, og at det bør være hele Temagruppen
om ventilation/installationer, der inviteres til mødet. (Beboere i den lille gruppe, som er er med i
temagruppen inviteres selvfølgelig også.) På GAB mødet blev mødetidspunktet fastsat til onsdag d. 12.
oktober kl. 20.00. Jens kontakter rådgiverne om deltagelse, og hvis OK herfra, rundsendes mail til GAB
medlemmerne og til Jesper Lohse. Alle GAB medlemmer som kan deltager. På HPU mødet 4. oktober
forberedes informationsmødet nærmere.
11) Beslutning om et samlet varmeregnskab for hele Galgebakken: BO-VESTs energirådgiver Mikkel
Ellung Larsen spørger, om der er taget stilling til, om der fremover skal udarbejdet et samlet
varmeregnskab for hele Galgebakken og ikke som hidtil separate varmeregnskaber for hver af
Galgebakkens 10 varmecentraler. Hvis udformningen af varmeregnskabet skal ændres, skal det snart
aftales med Minol. På GAB mødet blev det besluttet, at der fremover skal laves et samlet varmeregnskab
for Galgebakken.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Beboerhenvendelse vedr. Helhedsplanen: En beboer har skrevet til GAB, BO-VESTs Formand, BOVESTs Direktør samt Kommunens Borgmester, med kritiske kommentarer og alternativer til en række af
de byggetekniske løsninger, som rådgiverne foreslår anvendt i renoveringen. Bl.a. dræn og isolering i
krybekældre, materialer og løsninger ved karnapper og facader. På GAB mødet blev brevet kort drøftet.
GAB afventer redegørelse for de byggetekniske problemstillinger fra BO-VEST.
13) Kort nyt til og fra Driften. Bl.a.: - Tilstanden på den store blå legeplads er så dårlig, at reparation ikke
kan betale sig. I forståelse med GAB og Legepladsudvalget fjernes legepladsen hurtigst muligt. – Brug
kalenderen i mødelokalets forrum til reservation, fordi der er meget pres på lokalet til møder. Steen S.
laver snarest et webbaseret mødelokale kalender, som kan bruges til reservation. – Der stadig fejl i
kontaktlisten i GB Posten.
14) Nyt vedr. Helhedsplanen: Fra HPU mødet 13. september, bl.a.: Der bliver opført skure ved
prøveboligerne (dog ikke i Mark 2-6, fordi det vil hindre adgangen til mødelokalet). Rådgiverne arbejder
på en lettere ’plan B’ ventilationsløsning uden lange rørføringer i boligen. Når løsningen er fremlagt og
afklaret, skal den installeres i et nyt prøvehus. Der arbejdes på at finde frem til løsninger for haver og
udeområder, som sikrer tilstrækkelig bortledning af vand uden en alt for omfattende planering.
15) Fra IT udvalgsmødet med YouSee. Bl.a.: Det skal sikres, at YouSee påtager sig ansvaret for tilslutning
i krybekælderene, når beboerne anskaffer bokse mv.
16) Kort nyt vedr. GAB: Jens fortalte, at han har snakket med en beboer Henrik Lauritz, som er interesseret
i at arbejde med Galgebakke Posten og med hjemmesiden.
Næste Galgebakke Post, nr. 408: Deadline torsdag d. 29. september. Emner til GAB nyt, bl.a.: Skure i
prøvehusene, evaluering af beboermøderne, oprettelse af HPU kommunikationsudvalg. Endvidere bringes
referaterne fra de to beboermøder.
12. oktober 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Tages op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• Galgebakke Posten.
• Forslag til dirigenter.
• Galgebakke Posten som netbasseret udgave.
• GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• Diskussion om ventilationsløsning (op på GAB møde 17)
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• Hjælp til pasning af haver. (Er behandlet i Driften/Grønt Udvalg. Oplæg fra GAB/Gr.Udv. på BBM.)
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 16:
2016-16-8: Nedsættelse af HPU kommunikationsudvalg og valg af tre GAB medlemmer til udvalget
2016-16-9: Nyt beboermedlem indtræder i Økonomiudvalget
2016-16-10: Afholdelse af temagruppemøde 12. oktober om ventilationsløsninger
2016-16-11: Der skal fremover udarbejdes et samlet varmeregnskab for hele Galgebakken
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Referat fra møde nr. 17, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 11. oktober kl. 18.30
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon, Lars
Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Renè Leisin, Brian
Pedersen, Bo Ragnvald. Susanne Palstrøm (ejendomsleder).

KL. 18.30: Særligt punkt: Effektiv drift.
Møde med BO-VESTs Direktør Ulrik Hoffmeyer og Driftschef Jeannette Schüler om effektiv drift:
Direktøren og Driftschefen er i færd med en møderunde hos afdelingsbestyrelserne i alle BO-VESTs 36
boligafdelinger med emnet effektiv drift, og i aften var turen kommet til Galgebakkens afdelingsbestyrelse.
Ulrik Hoffmeyer orienterede om den politiske baggrund for den særlige fokus på effektiv drift, som er, at
Finansministeriet og BL (Boligselskabernes Landsorganisation) har indgået en aftale om at effektivisere den
almene sektor. BO-VEST føler også en pligt til, at beboerne får den mest effektive drift for deres
huslejekroner. Formålet med besøget i aften er at tage hul på dialogen om ideer til og muligheder for
effektiviseringer af driften. Jeannette Schüler omdelte en række søjlediagrammer, som viser de enkelte VA
afdelingers driftsudgifter (konto 114,115,116 og 120) samt huslejer i kr./m2 . Galgebakken ligger lidt under
gennemsnittet for konto 114 (renholdelse) og konto 120 (henlæggelser) og over gennemsnittet for konto 115
(alm. vedligeholdelse) og konto 116 (planlagt vedligeholdelse). Galgebakken har den højeste husleje i VA.
Herefter var der en livlig debat om muligheder for effektiviseringer ud fra konkrete eksempler, erfaringer fra
forsøg og mere generelt. Hos GAB var holdningen, at man gerne vil bidrage til processen, omend der er en
del skepsis i fht. potentialet for reelle besparelser.
Inputtene fra aftenens møde – og også gerne yderligere ideer og input fra GAB medlemmerne – skal indgå i
et idekatalog fra BO-VEST. Der ud over kommer der input fra Galgebakkens og Hyldespjældets
ejendomsledere, som arbejder sammen om emnet.

Det ordinære GAB møde:
Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Onsdag d. 12. oktober kl. 20.00 i Beboerhuset: Temagruppemøde om ventilation
MØDET UDSKUDT! (jf. pkt. 9a nf.)
b) Torsdag d. 27. oktober fra kl. 16.00: GABs arrangement med Galgebakkens ansatte.
Tilmelding GAB medlemmer: Birthe noterede navnene, og hun kontakter dem, som ikke er her i aften.
Biba spørger Susanne, hvor mange ansatte der har tilmeldt sig.
c) Onsdag d. 2. november: B-V Boligpolitisk Forum. Emne: Digitalt beboerdemokrati: Lasse, Steen, Biba
og Sten H. deltager. Tilmelder selv, når Invitation m. info om tilmelding kommer fra BO-VEST.
d) Torsdag d. 3 november: Næste GAB møde, nr. 18: Mødeforbereder: Birthe - Mødeforberedelse:
Fredag 28. okt. kl. 10. Dagsorden/bilag rundt om eftermiddagen. Ønske om at drift pkt. op på dagsorden.
e) Mandag d. 21. november: Næste GAB møde igen, nr. 19. Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: ?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 16, torsdag d. 22. september: Godkendt efter et par rettelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (Jf. listen nf.): - Kommunikation i fht. Temagrupper:
Tages op i aften og kommer ind under det generelle kommunikationsemne på listen.
4) Tilføjelser til dagsordenen: - Besvarelse af B-V spørgeskema om bestyrelses webben under pkt.9. –
varmeproblemer under driftspunktet, som rykkes op til nyt pkt. 6 inden hovedpunkterne.
5) GAB nyt til kommende Galgebakke Post (nr. 409, deadline 27. okt.): Steen og Lars skriver GAB nyt.
6) Nyt til Driften: • Varmeproblemer: I nogle boliger er der problemer med at få ordentlig varme i
radiatorerne, mens det fungerer fint i andre. Driften skal bedes om at undersøge, om det blot drejer sig om
almindelige og kortvarige opstartsproblemer, eller styrings- og indreguleringsproblemer, eller problemer
med teknikken. Jens kontakter driften. • Mødelokalet: Yderligere lys til lokalet er indkøbt og kommer
snart. Der skal købes hynder til alle stole.
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Hovedpunkter:
7) Nyt vedr. Helhedsplanen:
a) Orientering fra HPU møde tirsdag eftermiddag 4. oktober: Mødet handlede meget om ventilation,
men der var også en række andre helhedsplanemner på mødet.
b) Orientering fra beboergruppens formøde om ventilation tirsdag aften 4. oktober: Mødet drejede
sig om det særlige ventilationsvindue (’russervinduet’), som beboergruppen har forventninger til kan
bruges til renoveringen af Galgebakkens boliger i stedet for at installere mekaniske ventilationsanlæg med
rørføringer inde i boligerne.
c) Orientering fra HPU ventilationsgruppe møde mandag d. 10. oktober: Rådgiverne orienterede om,
at det ikke er lykkes at fremskaffe nogen rapporter baseret på praktiske erfaringer og afprøvninger, som
kan dokumentere, at ventilationsvinduer udgør et tilstrækkeligt alternativ til mekanisk ventilation, når det
drejer sig om forebyggelse af fugt- og skimmelsvamp-problemer. Endvidere er Landsbyggefonden (LBF)
ganske negativt indstillet til at støtte produkter, som ikke er dokumenteret på grundlag af solide erfaringer
og testafprøvninger.
Rådgiverne oplyste, at de er blevet indkaldt til telefonmøde med LBF onsdag den 12. oktober kl. 14
om den tidligere indsendte ansøgning om støtte til en udvidet helhedsplanrenovering (D-huse,
krybekældre m.m.). På den baggrund besluttede HPU ventilationsgruppen, at temagruppemødet om
ventilation den 12. oktober må aflyses og udskydes til et senere tidspunkt. Pga. den korte frist blev der
rundsendt mail om aflysning og udskydelse at temamødet til alle inviterede umiddelbart efter HPU
ventilationsmødet.
8) Diskussion om tekniske ventilationsløsninger / ’B-løsning’
De forskellige tekniske løsningsmuligheder og problemerne ved disse blev drøftet. Sagen går tilbage til
HPU, og GAB afventer tilbagemelding fra rådgiverne om deres telefonmøde med LBF.
9) Forberedelse af Temagruppemødet om ventilation - tidl. planlagt til 12. oktober
a) Ny mødedato: Mødet skal udskydes til en passende dato i november.
b) Kommunikation med beboergruppen: Det blev drøftet, hvordan kommunikationen imellem
GAB/HPU og især ’den lille beboergruppe’ kan bedres: Der skal laves en opsummering af de
problemstillinger der arbejdes med, med fokus på de forgæves forsøg på at fremskaffe dokumentation for
ventilationsvinduernes egnethed til at forebygge problemer med fugt- og skimmelsvamp. Mailes til alle
som tidligere har modtaget invitation til temamødet. Biba formulerer opsummeringen i morgen og sender
den rundt til GAB medlemmerne for hurtige kommentarer inden udsendelse.
10) Besvarelse af BO-VESTs spørgeskemaer om:
a) Budgetprocessen: Budgetprocessens forløb var (kun) nogenlunde, fordi fraværet af de uddybende og
forklarende noter var en mangel i processen. Jens udfylder og returnerer spørgeskemaet til BO-VEST.
b) Bestyrelseswebben: Den nye bestyrelsesweb har været på prøve i en periode, og BO-VEST spørger
om erfaringerne. Blandt de, som har haft lejlighed til at prøve webben, er erfaringerne positive. Det er et
godt værktøj, som giver nem adgang til mange relevante og detaljerede informationer. Steen Søndergård
og flere andre har ikke modtaget linket til webben. Han kontakter BO-VEST og hører også om
forsøgsperioden kan forlænges.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
11) Kort nyt vedr. GAB: • Møde i Beboerhusgruppen: Birthe, som deltog, gav en orientering.
• Legepladsudvalget: Der kom meget få beboere til demonstrationen af legebanens muligheder med
instruktør. Legepladsudvalget har fået mange nye medlemmer og er kommet godt i gang.
Næste Galgebakke Post, nr. 409: Deadline torsdag d. 27. oktober.
4. november 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Tages op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• Galgebakke Posten.
• Forslag til dirigenter.
• Galgebakke Posten som netbaseret udgave.
• GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• Diskussion om ventilationsløsning (tages op på GAB møde 17)
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• Hjælp til pasning af haver. (Forslag fra Driften/Grønt Udvalg er behandlet i GAB og vedtaget på BBM.)
• Status for IT/TV og YouSee. Behandles i IT udvalget.
• Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 17:
2016-17-9a: Der skal indkaldes til et nyt temamøde om ventilation i november.
2016-17-9b: Udsendelse af en opsummering af de aktuelle problemstillinger vedr. ventilationsløsninger.
2016-17-10a: Budgetprocessen forløb kun nogenlunde, fordi der manglede noter til budgettet.
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Referat fra GAB møde nr. 18, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 3. november kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon,
Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud:
Renè Leisin, Sille Nimholm.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Mandag 21. november: Næste GAB møde, nr. 19. Mødeforbereder: Birthe. Mødeforberedelse på
fredag d. 18. nov. kl. 10. Særlige emner: - Digitale beboermøder. – GABs kommunikation til forskellige
beboergrupper. – Status for IT/TV og YouSee.
b) Mandag 12. december: Næste GAB møde igen, nr. 20. Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: Halvårsmødeplan for 2017.
c) Dato for GAB møde om Grønt regnskab m. Mikkel Ellung og Agendagruppen: 1. GAB møde i januar
= Tirsdag d. 10. januar.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 17, tirsdag d. 11. oktober: Godkendt efter rettelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder: - Digitale beboermøder (tages op på GAB møde 19)
Ajourføring af listen: Nogle emner blev slettet. Nogle emner gjort til underpunkter.
4) Dagsordenen: Yderligere punkter tilføjet under Driftspunktet, pkt. 6.
5) GAB nyt til den næstkommende GB Post (nr. 410, deadline d. 24. november): Steen og Lars skriver.

Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften
a) Budgetkontrol 30. sept. 2016: Nogle arbejder, som er planlagt til udførelse i 2016 i sammenhæng
med Helhedsplanen, må udskydes, fordi Helhedsplanen er forsinket. Opretning af stier og reparation af
tagpap er endnu ikke udført, men det sker inden udgangen af 2016.
b) Beboerhenvendelse om støj og støv på Torvet: Arbejdet med skulpturen er foreløbigt indstillet.
Kunstudvalget undersøger andre muligheder og steder, hvor arbejdet med skulpturen kan foregå. Lasse
svarer på beboerhenvendelsen.
c) Beboerhenvendelse om risiko ved brand i minicontainerne: Risikoen for brandspredning og
følgeskader i tilfælde af brand i en minicontainer på en af affaldsøerne blev drøftet. Susanne kontakter
Brandinspektøren for en faglig vurdering af risikoniveauet.
d) Områdemøde i Skrænt og Sønder: Mødet er en nabohøring om Driftens ønske om at lave en lokal sti
i det bagerste hjørner af p-plads A, så Ejendomsfunktionærerne ikke skal køre store omveje og/eller køre
på bilvejene, når de skal rundt på Galgebakken med deres arbejdsvogne. Til erstatning for de to p-pladser,
hvor stien skal anlægges, kan der laves tre, måske fire nye p-pladser på det lille græsområde. Udgiften til
arbejdet bliver på 115.000 kr. GAB har ved markvandringen d. 12. maj bakket op om ideen, og det blev
bekræftet på aftenens møde.
e) Hjertestarter: Bør der anskaffes yderligere hjertestartere - en i Beboerhuset og en til udendørs
placering ved Torvet? En hjertestarter koster ca. 12.500 kr., og et opvarmet skab ved udendørs placering
ca. 8.000 kr. På GAB mødet var der tilslutning til, at Susanne undersøger yderligere om en udendørs
hjertestarter, herunder tyverialarm og –sikring og automatisk 112 opkald. Hvis en udendørs hjertestarter
anskaffes, vil området være godt dækket ind. Der bør skiltes mere om, hvor man kan finde hjertestartere.
f) Øvrigt vedr. Driften: • Juletræ: Susanne foreslår, at der i år anskaffes et stort juletræ, som placeres
ved baskekurven på torvet i stedet for de mange små træer ved pergolastolperne. Efter diskussion blev
forslaget godkendt. Susanne forbereder sammen med Zahir og Jytte et lille juletræsarrangement den 1.
december. • Driftens julebrev: Susanne omdelte et udkast med juleinfo til beboerne bl.a. om åbningstider
og om affald. Hvis der skal mere med, så giv besked til Susanne. • Vaskeritider: Efter at vaskeriet aflåses
om natten, er der kommet beboerønsker om at det åbnes allerede kl. 6 om morgenen og ikke først klokken
7. Susanne oplyste, at åbningstiden er kl. 7 er aht. rengøringen. På GAB mødet var der stemning for
alligevel at forsøge sig med morgen åbning fra kl. 6. • Fuglelys: På GAB mødet var der ønske om, at
spotlyset på de små fugleskulpturer foran cykelværkstedet fjernes, fordi det blænder.
Referat fra møde nr. 18, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 3. november

Side 1 af 3

7) vedr. Helhedsplanen:
a) Telefonmøde 12. okt. (og 28. okt.) mellem LBF (Landsbyggefonden) og rådgivere/BO-VEST:
LBF er ikke indstillet på at yde støtte til ventilationsvinduer, eftersom disse er en uprøvet teknik, som
rådgiverne ikke kan garantere for. Merudgiften for en evt. udvendig placering af de mekaniske
ventilationsanlæg vil LBF heller ikke yde støtte til.
b) Information til beboerne om resultatet af dette møde: Et oplæg til et informationsbrev til beboerne
forelå til mødet. Efter præcisering blev dette godkendt af GAB. Endvidere blev det besluttet, at brevet
skal husstandsomdeles snarest i form af et november nummer af Bygge Posten. Hvis muligt allerede i
weekenden sammen med omdelingen af Galgebakke Posten.
c) Kommende temamøde om ventilation: Temamødet skal holdes inden udgangen af november, og på
GAB mødet blev datoen sat til tirsdag den 29. november kl. 19.00 (dog med forbehold for datoen i fht.
rådgivere). Jens og Biba formulerer indkaldelsen til temamødet.
d) Beboermøde om ventilationsløsning: Der skal endvidere holdes et beboermøde, hvor der træffes
beslutning om ventilationsløsning. Der sigtes efter datoen tirsdag d. 31. januar.
8) Beboerhenvendelse om Galgebakke arkivmateriale til Lokal Historisk Samling:
Lars Messell har aftalt med Troels Oehlenschläger fra Lokalhistorisk Samling, at Lars skal søge at skaffe
materiale om Galgebakken til samlingen, så man kan få et fyldestgørende billede af Galgebakkens
historie. Lars spørger derfor, om han kan få adgang til Galgebakkens papirsamlinger.
Henvendelsen blev drøftet på GAB mødet: Da D-huskontorerne måtte forlades pga. skimmelsvamp
blev både GAB- og Ejendomskontorets ikke-aktuelle papirer i hast pakket ned i et stort antal flyttekasser.
Kasserne står nu opmagasineret forskellige steder rundt om på Galgebakken, hvor der kunne findes plads.
Driften er ved at indrette et depotrum med reoler i teknik-rummet i hallen ved Genbrugspladsen. Når
kasserne/ materialerne er blevet samlet og opstillet her, vil GAB vende tilbage til sagen. Sten H. svarer
Lars på hans henvendelse.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
9) Kort nyt vedr. GAB:
a) B-V Boligpolitisk Forum 2. nov. om digitalt beboerdemokrati: Jens og Steen orienterede: Firmaet
Assembly Voting, som arbejde med at tilpasse deres digitale system specielt til BO-VESTs afdelinger,
fortalte om dette, og de regner med at have systemet klart i begyndelsen af 2017. Emnet digitalt
beboerdemokrati tages op til en grundigere behandling på næste GAB møde.
b) GABs arrangement med Galgebakkens ansatte d. 27. okt.: Eftermiddagen og aftenen gik rigtigt
godt: Mange deltagere, god mad og en fin stemning.
c) GAB mødedage i 2017: Skal det være faste eller rullende mødedage? Det skal besluttes, så Sten kan
lave et oplæg til mødeplan for 2017.
Næste Galgebakke Post, nr. 410. Deadline 24. nov.
30. november 2016. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere. (Op på GAB møde 19).
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• c: Galgebakke Posten. – Herunder Galgebakke Posten som netbasseret udgave .
• e: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• g: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• h: Digitale Beboermøder. (Op på GAB møde 19).
- Herunder også forslag til dirigenter (tidligere pkt. • g )
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee. (Op på GAB møde 19).
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
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Oversigt over beslutninger på GAB møde 18-2016:
2016-18-6d: Bekræftelse af tidl. beslutning om anlæg af sti ved p-plads A og nye p-pladser til erstatning.
2016-18-6e: Ok at Susanne undersøger videre om hjertestarter.
2016-18-6f: Der opstilles et stort juletræ på torvet.
2016-18-7b: Der udsendes snarest en Bygge Post vedr. LBF’s udmelding om ventilation.
2016-18-7c: Temamøde om ventilation 29. nov. efter LBF’s udmelding
2016-18-7d: Beboermøde om ventilationsløsning sidst i januar.
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Referat fra møde nr. 19, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 22.november kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon,
Steen Søndergaard (fra kl. 20.30), Lasse Wilson (ref.). Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Afbud: Sille
Nimholm, Lars Skovenboe. Sten Hansen (sekretær)

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Mandag 5. december: Temagruppemøde om ventilation. Rådgiverne deltager ikke i mødet.
b) Mandag 12. december: Næste GAB møde, nr. 20. Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: - HPU
og ventilationsløsninger.
c) Tirsdag d. 13. december kl. 17.00: HPU møde.
d) Tirsdag d. 13. december kl. 19.00: Legepladsudvalgsmøde.
e) Tirsdag 10 januar: Næste GAB møde igen, nr.1-2017: Mødeforbereder: Lasse. Særlige emner:
- Grønt regnskab m. Mikkel Ellung og Agendagruppen. – Beboermøde vedr. ventilationsløsning.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 18, torsdag d. 3. november: Godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (Jf. listen nf.): - GABs arbejdsgrundlag.
4) Dagsordenen: Lukket punkt – blev behandlet inden dagsordenspunkterne nf.

Hovedpunkter:
5) Nyt fra og til Driften
Bl.a.: • Udendørsskab til hjertestarter er sat op på torvet foran vaskeriet. • Ny fejemaskine m.
saltvandsanlæg er bestilt. • Vaskeriets åbningstider ændret, så der er åbent fra kl. 6.00. • Der bliver
informeret i GB Posten om ladestanderen til elbiler. • Necdet er startet på uddannelsen som
gartnerassistent. • Susanne har rundsendt undersøgelsen af brugernes ønsker til vaskeriet. Lee fra BOVEST inddrages vedr. anskaffelse af nye vaskemaskiner mv. • Der er som forsat opsat lys i affaldsøen
ved Over. Lysudvalget vurderer lyskvaliteten. Skal senest være behandlet ultimo januar. • René Byrgesen
stopper desværre på Ejendomskontoret, da han er blevet headhuntet til en anden stilling uden for BOVEST. • Susanne spurgte til GABs indstilling til brug af sprøjtemidler (foranlediget af sammenligning
imellem afdelingernes effektivitet): Der bruges ikke sprøjtemidler på Galgebakken.
6) Vedr. Helhedsplanen:
a) Orientering fra formødet mandag d. 21 nov.: Mødet var indkaldt af ’den lille beboergruppe’ for at
fremlægge deres undersøgelser om muligheden for en ventilationsløsning B. Gruppen vil gerne have, at
en medarbejder fra COWI kommer og orienterer om muligheder for andre ventilationsløsninger, hvor
ventilationsvinduer kan indgå. Dette ønske bakker GAB op om ud fra en forventning om, at der
fremkommer nye informationer, som vi ikke i forvejen har kendskab til, og derfor indkalder GAB den
lille beboergruppe til møde den 5 dec. Biba og Jens tager sig af dette.
På GAB mødet kom forskellige ideer til nye måder at infomere om helhedsplanen, som gives videre til
HPU og kommunikationsgruppen: En mailliste, hvor beboere kan tilmelde sig, hvis de ønsker mere
information end det, som kommer rundt til alle med Bygge Posten. En status på hjemmesiden for de
forskellige emner, som løbende opdateres bl.a. med billeder. Besøg i VAs afd. 4 Række, hvor de har fået
installeret ventilationsanlæg. Ønske om, at der bliver fremlagt et regnskab for de 40 mio. kr., som indtil
nu er brugt i helhedsplanen.
b) Forberedelse af temamødet om ventilation mandag d. 5. dec.: Biba og Jens forbereder mødet.
c) Forberedelse af beboermøde i januar vedr. ventilationsløsning: Tages op på næste GAB møde.
d) Fra HPU Kommunikationsgruppens møde 7. nov. (ref. tidl. rundsendt): Steen bemærkede, at der
kun er afsat et fhv. lille antal timer til informationsmedarbejderens opgaver i fht. Galgebakkens
helhedsplan. Der blev her nænt om det var muligt at GAB Sekretæren kunne hjælpe. Birthe bemærkede,
at der bør laves en plan sekretærens opgave, da dette også står som en del af de punkter, der skal
behandles.
Lasse, Susanne og Sten sætter sig ned og kigger på dette i begyndelsen af januar.
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7) GAB mødeplan for 1. halvår 2017: Oplægget til mødeplan blev godkendt uden ændringer.
8) Digitale beboermøder:
Emnet blev drøftet. Der blev nedsat en arbejdsgruppe med Zahir, Steen og Lasse, som kommer med et
oplæg til februar om, hvordan digitale beboermøder kan iværksættes. Gruppen kontakter BO-VEST. Der
holdes et møde for GAB medlemmer (uden Stens og Susannes deltagelse) om sekretærens opgaver, da
disse bliver ændret ved digitale beboermøder.
9) Henvendelse til GAB fra Baunegården om adgang til Tøjcafe og Genbrugsplads:
Baunegården spørger, om det kan få en særlig tilladelse til at hente ting på Genbrugspladsen og tøj i
Tøjcafeen til brug for deres aktiviteter med børnene (majfest, teaterstykker, julegaveværksted m.m.).
GAB besluttede, at dette er ok. Der laves et ID kort, som kan fremvises af personalet fra Baunegården,
når dette ønskes. Det skal fremgå, at man ikke må aflevere ting eller andet. Birthe har bragt henvendelsen
fra Baunegården videre til Genbrugsgruppens kontaktperson Annette Schrøder , som tager det med til
næste møde, og Birthe kontakter også Tøjcafeen.
10) GABs kommunikation til forskellige beboergrupper: Udskudt til et senere GAB møde.
11) Status for IT/TV og YouSee:
Ny kontrakt ligger klar til underskrivelse hos Susanne. Der blev redegjort for kontraktens indhold.
YouSee har meldt, at der er kommet styr på den nye boks, som tilbydes til beboerne. På GAB mødet var
der ønske om, at YouSee laver en detaljeret specifikation til beboerne. Der er kommet et tilbud fra et
andet selskab om levering af internetforbindelse. Mailen er tidl. rundsendt af Lasse. IT udvalget arbejder
videre med dette. Zahir melder sig ind i IT udvalget.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Kort nyt vedr. GAB
Næste Galgebakke Post, nr. 410. Deadline 24. nov.
Steen og Lars skriver GAB nyt. Informationer fra GAB møde 18 og 19 til GAB nyt: - Ventilation. - Digitalt
beboerdemokrati, og at der er nedsat en arbejdsgruppe. – Julehilsen fra GAB til alle og så til ansatte.
13. december 2016. Med venlig hilsen:
Lasse Wilson, referent

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere. (Op på GAB møde 19).
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• c: Galgebakke Posten. – Herunder Galgebakke Posten som netbasseret udgave .
• e: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• f: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• g: Digitale Beboermøder. (Op på GAB møde 19).
- Herunder også forslag til dirigenter.
• h: GABs arbejdsgrundlag.
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee. (Op på GAB møde 19).
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 19:
2016-19-6a: Opbakning til ønske om orientering om andre ventilationsløsninger fra COWI medarbejder
2016-19-6a: Div. forslag om nye informationsmåder til HPU og kommunikationsudvalget
2016-19-8: Der skal arbejdes på et forslag til iværksættelse af digitale beboermøder på Galgebakken
2016-19-9: Ok til Baunegårdens ønske om tilladelse til at bruge Genbrugsplads og Tøjcafe
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Referat fra møde nr. 20, 2016 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Mandag den 12. december kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon,
Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr.
og ref.). Afbud: Jytte Jørgensen, Sille Nimholm.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder (kun kort info samt til- og frameldinger):
a) Tirsdag d. 13. december kl. 17.00: HPU møde.
b) Tirsdag d. 20. december kl. 19.00 (OBS: Flyttet i fht. tidl. plan): Legepladsudvalgsmøde.
c) Tirsdag 10 januar: Næste GAB møde, nr.1-2017: Mødeforbereder: Lasse. Særlige emner:
- Grønt regnskab m. Mikkel Ellung og Agendagruppen. - Møder om ventilationsløsning (jf. pkt. 7 nf.)
d) Onsdag d. 11. januar: HPU møde.
e) Torsdag d. 19. januar: GAB julemiddag. Forberedelsesudvalg: Lasse og Jens.
f) Tirsdag d. 24. januar: Næste GAB møde igen, nr. 2: Afbud fra Susanne. Mødeforbereder: Lasse.
g) Dato for Regnskabsbeboermøde i marts: Tirsdag d. 28. marts.
h) Dato for markvandringen: Tirsdag eft.md. d. 16. maj (GAB møde 7 om aftenen).
i) Dato for første GAB møde efter sommerferien: Tirsdag d. 15. august.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 19, torsdag d. 3. november: Godkendt uden ændringer.
3) Nye emner til kommende møder: - GABs rolle i sager ml. driften og beboere (jf. pkt. 10 nf.)
4) GAB nyt til kommende GB Post nr. 411? Deadline 2. februar: Birthe og Biba står for GAB nyt.
5) Dagsordenen: Godkendelse af droneoptagelser som nyt pkt. 6.

Hovedpunkter:
6) Godkendelse af droneoptagelser: I en kommende film af Anders Matthesen indgår nogle korte
filmoptagelser fra Galgebakken lavet med en droneoverflyvning. Da der er billeder fra private haver med
på optagelserne, er afdelingsbestyrelsen blevet bedt om at godkende dem. På GAB mødet blev
optagelserne godkendt.
7) Kort nyt fra og til Driften: • Ny ejendomsmester: Peter Stenberg er ansat som ejendomsmester, fordi
René Byrgesen stopper ved udgangen af december pga. nyt job. I løbet af december sætter René Peter ind
i opgaverne. Susanne inviterer Peter med til GAB mødet d. 24. januar for en nærmere præsentation.
• Vandproblemer: Der blev spurgt til weekendens problemer med vandet i Over 10, som er omtalt på
Galgebakkens Facebookside. Susanne redegjorde for forløbet.
8) HPU og ventilationsløsninger
a) Fra mødet den 5. december om ventilationsløsning: Mødet, der oprindeligt var planlagt som et
udvidet temagruppemøde, blev i stedet til et mindre møde for HPUs GAB medlemmer og beboere fra den
lille ventilationsgruppe. Gruppen har fået kontakt til bygnings-miljøingeniør Sergio Fox, som på mødet
fremlagde en skitse til en ’ ventilationsløsning C’, der går ud på at installere små separate mekaniske
ventilationsanlæg med varmegenvinding i køkkener og baderum og at kombinere dette med
ventilationsvinduer i opholdsrummene.
b) Den videre proces mht. ventilationsløsning og Helhedsplanen: På GAB mødet var der stemning for,
at HPUs GAB medlemmer på mødet i morgen beder rådgiverne om at undersøge mulighederne for en
ventilationsløsning C, baseret på de principper, som blev skitseret af Sergio Fox på mødet den 5.
december. Selv om dette kan forlænge processen, bør mulighederne for en løsning baseret på disse
principper belyses. Dog er det samtidig vigtigt at være opmærksom på, at de økonomiske rammer sætter
en tidsgrænser for, hvor længe forskellige alternative muligheder kan undersøges og diskuteres, inden at
der skal træffes en beslutning.
c) Beboermøde om ventilationsløsning: Med fremkomsten af et skitseforslag til en løsning C, som skal
vurderes nærmere, er det ikke længere realistisk af holde et besluttende beboermøde om ventilations-
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løsning allerede sidst i januar 2017. Når der foreligger nogle vurderinger fra rådgiverne, bør der holdes
informationsmøder for beboerne med mulighed for spørgsmål og debat.
9) Beboerhenvendelse vedr. C2-C4 havehegn:
Beboeren er for nyligt flyttet til en C2 bolig, hvor plankeværket i baghaven ikke er flyttet, hvorfor det
tidligere fælles haveområde ikke er fordelt på de to nabohaver. Det er tidligere besluttet, at Driftens
flytning af plankeværker i C-boligernes baghaver stilles i bero, fordi alle plankeværker skal fjernes og
udskiftes som led i helhedsplanrenoveringen. Beboeren anmoder GAB om at ændre denne beslutning,
fordi helhedsplanrenoveringen bliver forsinket i fht. den oprindelige forventning. På GAB mødet blev
henvendelsen drøftet. Konklusionen var, at den tidligere trufne beslutning bør bibeholdes. Sten svarer
beboeren.
10) Beboerhenvendelse vedr. synrapport:
Beboeren anmoder om, at et GAB medlem hjælper med at gennemgå synsrapporten og det efterfølgende
prisoverslag fra fraflytningen, fordi beboeren ikke kan gennemskue om der er fejl i opgørelsen. Ønsket
blev drøftet på GAB mødet: Konklusionen var, at GAB ikke har kompetencen til at vurdere korrektheden
af flytteopgørelser. Hvis/når en beboer er utilfreds med en flytteopgørelse, må man henvende sig til BOVEST. Sten svarer beboeren.
I forlængelse af emnet blev det kort drøftet, hvorvidt og hvordan GAB og GAB medlemmer bør
involvere sig i konkrete sager, som drejer sig om uoverensstemmelser imellem beboere og Driften. Emnet
tages op på et kommende GAB møde.
11) Beboerhenvendelse vedr. p-plads A ombygning:
To beboere har henvendt sig, fordi det ser ud til, at den igangværende udvidelse af p-plads A medfører, at
der bliver etableret en ny p-plads lige neden for trappen ved Skrænt 3. Susanne har allerede svaret, at det
ikke er hensigten at etablere en p-plads foran trappen og slisken, og beboerne er tilfredse med svaret.
12) Status for GABs arbejdsgrundlag 2016-17: Arbejdsgrundlaget blev gennemgået og kommenteret.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
13) Kort nyt vedr. GAB:
a) Evaluering af juletræsarrangement: Der var et fint fremmøde og en hyggelig stemning ved
juletræstændingen den 1. december, så det var en god ide, med et stort juletræ på torvet. Dog må det
beklages, at Beboerhusgruppen ikke blev inddraget i forløbet. Birthe kontakter Beboerhusgruppen og
drøfter hvordan juletræsarrangementet kan afholdes til næste år.
b) Købmandsbutikken: En opfordring til, at beboere og ansatte prioriterer indkøb af varer hos
Galgebakkens Købmand, så butikken kan bestå.
Næste kommende Galgebakke Post, nr. 411. Deadline torsdag d. 2. februar. Opsamling af informationer
fra GAB møde 20 til GAB nyt: - Juletræsarrangementet på torvet. – HPU og ventilationsløsning.
11. januar 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere. (På GAB møde 19 udsat til senere møde).
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• c: Galgebakke Posten. – Herunder Galgebakke Posten som netbasseret udgave .
• d: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• e: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• f: Digitale Beboermøder. (På GAB møde 19).
- Herunder også forslag til dirigenter.
• g: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee. (Op på GAB møde 19).
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
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Oversigt over beslutninger på GAB møde 20-2016:
2016-20-1: Dato for Regnskabsbeboermøde: Tirsdag d. 28. marts.
2016-20-6: Droneoptagelser til film godkendt.
2016-20-8b: Muligheder for ’ventilationsløsning C’ bør vurderes.
2016-20-8c: Beboermøde med beslutning om ventilationsløsning kan ikke nås i januar 2017.
2016-20-9: Den tidligere trufne beslutning om pause for hegnsflytninger bibeholdes.
2016-20-10: GAB har ikke kompetence til at vurdere korrektheden af en flytteopgørelse.
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