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Referat fra møde nr. 1, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 10. januar kl. 19.00
Til stede under hele mødet: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Sille Nimholm,
Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson.
Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Under første pkt., Grønt regnskab: Mikkel Ellung Larsen (miljømedarbejder hos BO-VEST) og Poul Evald
Hansen, Lars Messell, Ervin Olsen, (fra Galgebakkens Agendagruppe).
Under pkt. 5 a, b, c, helhedsplan/ventilation: Fridtjof Herling, Jesper Lohse Jørgensen, Jette Rank (fra
ventilationsgruppen.)
19.00- 20.00: Gennemgang og diskussion af Galgebakkens grønne regnskab for 2015
Mikkel Ellung Larsen gennemgik og kommenterede Galgebakkens grønne regnskab 2015. Undervejs og
efterfølgende var der spørgsmål og debat. Forbrugstallene for Galgebakken er ganske pæne sammenlignet
med tilsvarende bebyggelser i VA. Når renoveringen er gennemført, kan der forventes et mindsket forbrug af
varme og af vand. En indregulering af varmeanlægget (som er i gang) kan erfaringsmæssigt også give
besparelser på varmeforbruget. På mødet blev det foreslået, at nedløbsrørene på de nye skures tagrender
bliver forberedt til regnvandsopsamling. Mikkel orienterede om status for udbedringen af fejlene i 2015
varmeregnskabet, som har været meget længe undervejs.

Det ordinære GAB møde:
Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Onsdag d. 11. januar kl. 17.00: HPU møde.
b) Torsdag d. 12. januar kl. 19.00: Møde i legepladsudvalget.
c) Torsdag d. 19. januar: GAB julemiddag. Mødetid ved bænkene på p-plads C: kl. 17.30
d) Tirsdag d. 24. januar: Næste GAB møde, nr. 2: Afbud fra Susanne. Mødeforbereder: Lasse.
(mødeforberedelse fredag d. 20. jan. kl. 10.)
e) Fredag 27. jan. kl. 14-16: BO-VESTs 10 års jubilæum. Lasse deltager.
f) Torsdag d. 9. februar: Næste GAB møde igen, nr. 3: Mødeforbereder: Lasse.
Særlige emner: - (måske) besøg af Bertil Petersen fra underskriftgruppen.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 20, mandag d. 12. dec.: Godkendt.
3) Ingen nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.)
4) Dagsordenen: - Henvendelse fra BO-VEST vedr. helhedsplan og ventilation som pkt. 6d.

Hovedpunkter:
5) Helhedsplanen, HPU og møder om ventilationsløsninger
a) Fra HPU mødet Tirsdag d. 13. december: Hovedemnet var ventilationsanlæg/ventilationsløsninger,
hvor HPUs GAB medlemmer bad rådgiverne om at undersøge mulighederne for en ’ventilationsløsning
C’ baseret på de principper, som Sergio Fox skitserede på mødet 5. december (små separate mekaniske
ballancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding i køkkener og baderum kombineret med
ventilationsvinduer).
b) Henvendelsen fra underskriftsgruppen: En gruppe bestående af 4 beboere har i perioden 23. nov. til
14. dec. gennemført en underskriftindsamling rettet imod den ventilationsløsning, som er installeret i
prøvehusene. De har fået 402 underskrifter fra 379 husstande. Underskrifterne er sendt il BO-VESTs og
VAs bestyrelser og til GAB. Underskriftgruppen vil gerne mødes med GAB for at redegøre for deres
initiativ. Lasse har haft kontakt med Bertil fra gruppen for at finde en mødedag: GAB møde 2 d. 24. jan.
kan ikke lade sig gøre, men måske GAB møde 3 d. 9. febr.
c) Flyer fra ventilationsgruppen: En (anden) beboergruppe bestående af 9 beboere har den 5. jan.
husstandsomdelt en seddel, hvori de orienterer om principperne for den ventilationsløsning C, som Sergio
Fox skitserede på mødet d. 5. dec. Fridtjof, Jesper og Jette fra gruppen fortalte på GAB mødet om
baggrunden for gruppen, som i løbet af efteråret har arbejdet på at finde en ventilationsløsning som
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alternativ til den, der er anvendt i prøvehusene. Gruppen har herved fået kontakt til Sergio Fox. Endvidere
fortalte de, hvorfor gruppen har valgt at omdele sedlen på nuværende tidspunkt, hvor C-modellen stadig
kun foreligger som en skitse, der efterfølgende skal undersøges nærmere.
d) Henvendelse fra BO-VEST vedr. helhedsplan og ventilation: I weekenden modtog GAB en
henvendelse fra BO-VESTs byggeadministration i form af et notat, hvori administrationen anbefaler, at
GAB godkender, at der iværksættes en ekstern granskning ved Teknologisk Institut af de af rådgiverne
forslåede ventilationsløsninger. Dette dels for at eftervise behovet for og funktionaliteten af løsningerne
og dels for at afsøge, om der under de samme ansvarsmæssige forudsætninger kan anvises alternative
løsninger. Arbejdet med den eksterne granskning vil vare 2-3 uger og koste ca. 30.000 kr.
Henvendelsen blev drøftet på GAB mødet. Der var enighed om, at GAB ikke vil godkende, at der
iværksættes en sådan ekstern granskning, fordi den næppe vil resultere i overraskende ny viden. I stedet
bør tiden og ressourcerne bruges på at undersøge mulighederne for en ventilationsløsning C baseret på de
principper, som Sergio Fox skitserede på mødet d. 5. dec. (hvilket blev besluttet på GAB mødet d. 12. dec.
og som rådgiverne blev bedt om på HPU mødet d. 13. dec.) Biba svarer BO-VESTs byggeadministration.
e) Til HPU mødet onsdag 11. jan.: Der blev samlet op på emner og problemstillinger: Det kniber med at
få kritiske bemærkninger fra HPU medlemmer og beslutninger tilstrækkeligt klart med i HPU referaterne.
Bygge Posten bør komme med kortere intervaller (også når der ikke er afgørende nyt), så der sker en
aktuel og løbende information til beboerne. Generelt er der behov for en hurtigere aktion, f.eks. når der på
HPU møderne påpeges udeståender, fejl og mangler i prøvehusene. Nogle gav udtryk for, HPUs GAB
medlemmer bør have mulighed for at deltage direkte i dialogen med Landsbyggefonden.
f) Kommende møder om ventilation/helhedsplan – hvornår og hvilken type møder: Dette må
besluttes på HPU mødet i morgen, når rådgiverne har givet en status for undersøgelsen af løsning C.

Orienteringspunkter:
6) Kort nyt til og fra Driften: • Susanne har kontakt til kommunen om forlængelse af lejemålet for
beboerlokalerne (gml. Pub, værksted og udlånskontor), som udløber medio 2017. • Nytåret er forløbet
fhv. stille og roligt, dog er bl.a. to hundeposestativer blevet hærget. • BO-VESTs sikkerhedsorganisation
har sammen med Dansk Kabel Tv og YouSee gennemgået krybekældrene. Et par steder skal der laves
nogle tilpasninger. Herefter kan servicering ske uden problemer i fht. arbejdsmiljø. • Ved omfattende
skimmelrenoveringer i udlejede boliger tilbydes beboerne genhusning i tomme flytteboliger og prøveboligerne. Spørgsmålet er, om der også skal tilbydes hjælp til flytningen med professionelt flyttefirma?
GAB er positivt indstillet, men inden en beslutning mangler der en beskrivelse af regler og retningslinjer,
overslag over flytteudgift pr. bolig og de forventede udgifter pr. år.
7) Kort nyt vedr. GAB: Punkterne udskudt til næste GAB møde.
8) Galgebakke Posten, nr. 411. Deadline torsdag d. 2. februar.
Birthe og Biba står for GAB nyt. Opsamling fra GAB møde 1 til GAB nyt udskudt til GAB møde 2.
25. 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.
• 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, - 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.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 1-2017
2017-1-5d: Nej til BO-VESTs forslag om ekstern granskning af de pt. foreliggende ventilationsløsninger.
Fastholdelse af tidligere trufne beslutning om undersøgelse af skitserede ventilationsløsning C.
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , MARK 2-6
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 2, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 24. januar kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald,
Biba Schwoon, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sille
Nimholm, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Fredag 27. jan. kl. 14-16: BO-VESTs 10 års jubilæum: Lasse, Biba, Birthe og Jens deltager. Lasse
sørger for gave.
b) Næste GAB møde, nr. 3 torsdag d. 9. februar. Mødeforbereder: Lasse. Særlige emner: - Besøg af
Bertil fra underskriftgruppen. - RBM indkaldelse m. foreløbig dagsorden. – Første forberedelse af RBM.
c) Næste GAB møde igen, nr. 4 torsdag d. 9. marts. Mødeforbereder: Jens. Afbud fra BO.
Særlige emner: - Årsregnskab 2014 – Forberedelse af R.BM 20. marts (bl.a. valg til GAB).
d) Tirsdag d. 28. marts: Regnskabsbeboermøde: Frist for: Indkaldelse tirsdag 28. febr. Indkomne
forslag tirsdag 14. marts. Omdeling regnskab og materiale: tirsdag d. 21. marts.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 1, tirsdag d. 10. jan.: Godkendt efter rettelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.): - Fremgangsmåden ved fremstilling af
GAB nyt (ønsket af Biba og Birthe).
4) Dagsordenen: Pkt. 6: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere udskudt til et senere møde.

Hovedpunkter:
5) Helhedsplanen, HPU og ventilationsløsninger
a) Fra HPU mødet 11. januar:
Der blev samlet på emnerne og problemstillingerne, som var blevet behandlet på HPU mødet.
I øvrigt ros til Bygge Posten jan. 2017, som et godt eksempel på hurtig og forståelig beboerinformation.
b) Kommende møder vedr. Helhedsplanen/ventilationsløsning:
- 2. februar kl. 10.00 holdes møde i HPUs underudvalg.
- 7. februar kl. 17.00 holdes HPU møde
- Marts 2017 (præcis dato endnu ikke fastlagt): Informations- og spørgemøde for beboerne om
ventilationsløsning.
6) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: Udskudt til et senere GAB møde.
7) Skal afdelingen afholde flytteudgifter v. genhusning ved skimmelsager?
Sagen blev drøftet, men da BO-VESTs redegørelse for regler og praksis endnu ikke forelå, var
konklusionen, at den hidtidige kutyme på Galgebakken bør fortsættes indtil redegørelsen foreligger.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
8) Kort nyt fra/til Driften:
BO-VESTs indkøbsafdeling er i færd med at undersøge mulighederne for fælles indkøb af maskiner til
afdelingernes vaskerier.
9) Kort nyt vedr. GAB:
a) Fra Legepladsudvalget:
Der har været møder i udvalget den 20. december og 12. januar, hvor firmaets CADO blev valgt og deres
oplæg bearbejdet. Nyt møde holdes den 31. januar. Det største projekt drejer sig om pladsen, hvor den
store blå legeplads lå, men der kommer også et mindre projekt for legepladsen ved Vester.
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b) Fra IT Udvalget: Der har været møde i udvalget den 16. januar, hvor især problemerne med YouSee’s
kundeservice blev drøftet. Kundeservice kan ofte ikke informere og servicere korrekt, fordi YouSee ikke i
tilstrækkelig omfang har formidlet informationerne om de særlige forhold på Galgebakken ud til
kundeservice.
c) Henvendelse fra fyrværkeriforeningen:
Fyrværkeriforeningen GP, som hvert år afholder det store nytårsfyrværkeri ved Brillesøen i
Godthåbsparken, har henvendt sig til GAB med en opfordring til, at boligområderne i nabolaget giver et
økonomisk bidrag til arrangementet.
Henvendelsen blev drøftet på GAB mødet: Mange Galgebakkebeboere kommer til nytårsfyrværkerierne ved Brillesøen, og der var en positiv holdning i GAB til at støtte økonomisk. GAB vil til
budgetbeboermødet i september fremsætte et forslag om, at Galgebakken bevilger et beløb til støtte til
nytårsfyrværkeriet. Emnet sættes på huskelisten til budget 2018. Sten svarer på henvendelsen.
d) Andet kort nyt vedr. GAB:
• Grønt udvalg foreslår, at planen for fældning og nyplantning af popler stilles i bero i en periode. Når
forslaget er behandlet i Driften bliver det forelagt for GAB.
• Birthe har givet Beboerhusgruppen en undskyldning fra GAB for at de ikke blev inddraget i
juletræsprojektet på torvet, hvilket gruppen har taget godt imod. Birthe deltager i Beboerhusgruppens
næste møde.
Kommende Galgebakke Post, nr. 411. Deadline torsdag d. 2. februar.
Birthe og Biba står for det kommende GAB nyt. De havde til GAB mødet lavet en oversigt med emner til det
kommende GAB nyt. Det er årets første Galgebakke Post, og derfor kommer der information i GAB nyt om
de større projekter, der skal gennemføres i løbet af 2017. På GAB mødet var der ikke yderligere til
emnelisten. Da Birthe og Biba først kan nå at skrive GAB nyt om lørdagen, fik de accept af, at GAB nyt ikke
skal rundsendes til GAB medlemmerne, inden det sendes til GB Posten.

9. februar 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.
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• c: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• d: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• e: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• f: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• g: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• h: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 2-2017:
2017-2-9c: Der fremsættes forslag om støtte til fyrværkeriforeningen på budgetbeboermødet i september.
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GALGEBAKKEN , MARK 2-6
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 3, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 9. februar kl. 19.00
Til stede: Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Brian Pedersen, Biba Schwoon, Lars
Skovenboe, Lasse Wilson. Peter Stenberg (ejendomsmester). Sten Hansen (sekr. og ref.). Under første pkt.
nf.: Bertil Petersen. Afbud: Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Sille
Nimholm, Bo Ragnvald. Steen Søndergaard forsinket - deltog først under pkt. 10.
I. Besøg af Bertil Petersen fra underskriftsgruppen:
En beboergruppe har i løbet af nov.-dec. gennemført en underskriftsindsamling imod ventilationsløsning A.
Bertil fra gruppen deltog i starten af GAB mødet for at få lejlighed til at uddybe: Gruppen tog initiativ til
underskriftsindsamlingen, fordi HPU og rådgiverne ikke, som det ellers tidligere blev sagt, har fremlagt en
ventilationsløsning B uden de gener, som der er ved løsningen i prøvehusene. (Især at anlægget støjer, det
optager meget plads i køkkenet, og der er for mange rørføringerne i rummene.) Underskriftsindsamlingen
bekræfter en meget markant modstand mod ventilationsløsning A blandt beboerne. Modstanden forekommer
lige markant i alle boligtyper.
Fra GAB medlemmerne var der anerkendelse af initiativet og engagementet, men samtidig blev det sagt, at
formuleringen for underskriftindsamlingen var meget kategorisk imod og manglede nuancerede
svarmuligheder. HPU har ikke ignoreret kritikken af løsning A. Der er brugt meget tid på at undersøge
muligheder for alternative løsninger. Men det har ikke været muligt at finde en væsentlig anderledes løsning,
som rådgiverne har kunnet stå inde for, og som kan opnå støtte fra Landsbyggefonden.
II: Orientering om skimmelsag i en bolig:
En beboer, hvis bolig er hårdt ramt af skimmelsvamp, og som derfor er midlertidigt genhuset, har ønsket, at
der bliver orienteret på GAB mødet om sagen. Lasse og Peter orienterede.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Fredag d.3-4. marts: BL weekendkonference: Zahir deltager.
b) Torsdag d. 9. marts: Næste GAB møde, nr. 4: Afbud fra Bo. Mødeforbereder: Jens Særlige emner:
- Årsregnskab 2016 – Forberedelse af R.BM 28. marts. Bl.a. beretning og valg til GAB.- Gennemgang af
beboermødets forretningsorden.
c) Onsdag d.22. marts: Beboerspørgemøde om Helhedsplan/ventilation
d) Tirsdag d. 28. marts: Regnskabsbeboermøde: Frist for: Indkaldelse tirsdag 28. febr. Indkomne
forslag tirsdag 14. marts. Omdeling regnskab og materiale: tirsdag d. 21. marts.
e) Torsdag d. 6. april: Næste GAB møde igen, nr. 5: Mødeforbereder: Jens Særlige emner: - GABs
konstituering.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 2, tirsdag d. 24. jan.: Godkendt efter rettelse.
3) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.)
4) Kommende GAB nyt (til GBP nr. 412. Deadline 2. marts.): Jens og Lars står for GAB nyt.
5) Dagsordenen: Digitalt beboerdemokrati som nyt pkt. 7.

Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften
a) Regler for flyttehjælp ved skimmelsager: Ejendomskontorets almindelige praksis er at betale
udgifterne til flyttefirma, når beboere skal genhuses pga. alvorlige skimmelsvampsangreb i boligen. I
2015-2016 har der været 7 flyttesager med udgifter fra 5.000 kr. til 26.500 kr. pr. gang. BO-VEST
vurderer, at hvis afdelingen skal dække beboerens flytteudgifterne, så skal det besluttes på et beboermøde.
På GAB mødet var der stemning for at stille forslag på det kommende budgetbeboermøde om at
afdelingen dækker flytteudgifterne, bl.a. fordi flytningerne som regel skal ske akut og kun med få dages
varsel. Endvidere var der tilslutning til, at Ejendomskontoret bibeholder den nuværende praksis indtil da.
b) Øvrigt nyt vedr. Driften: Peter orienterede: • Private installationer, som ikke er udført korrekt –
f.eks. tilslutning af opvaskemaskiner - giver problemer med bladning af varmt og koldt vand. Ikke kun
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der hvor installationsfejlen er, men over et større område. Det kan være svært at finde frem til, hvilken
bolig som huser den fejlagtige installation. • Vandrørene er mere end 40 år gamle og har for længst
passeret den forventede levetid. Der er behov for store udskiftninger. Også i varmecentralerne er der
behov for investeringer. • Driften er hårdt ramt af sygmeldinger og kursus. Der ansattes snarest en
ejendomsfunktionær som vikar.
7) Digitalt Beboerdemokrati.
Der er nedsat et udvalg (Lasse, Steen S., Zahir og Sten H.) til at forberede et beboermødeforslag om at
indføre digitalt beboerdemokrat. På GAB mødet blev det drøftet, hvornår det kunne gøres. Konklusionen
var, at det skal skrives ind i GABs arbejdsgrundlag for 2017-2018, at der inden udgangen af 2017 bliver
afholdt et beboermøde med forslag om digitalt beboerdemokrati. Jens og Lars orienterer om emnet i det
kommende GAB nyt.
8) Første forberedelse af RBM 28. marts: Oplæg til tidsplan godkendt.
a) Årsregnskabet: 1. version af årsregnskabet (endnu ikke revideret) er netop modtaget. Jens
kommenterede det kort, bl.a. at regnskabet udviser et overskud, som skal overføres til resultatkontoen til
brug for senere budgetlægning.
b) De faste punkter til beboermødet: • GAB beretning 2016-2017 og • GAB arbejdsgrundlag 20172018: Lasse laver et oplæg, som han sender rundt for kommentarer. • GAB valg: Der er 4 pladser på valg
(= Jens, Jytte, Bo og Birthe). Endvidere er de 3 suppleantpladser på valg.
c) Andet vedr. R.BM: Jens spørger rundt om en kandidat til dirigenthvervet.
d) Indkaldelse med standard-dagsorden: Udkastet godkendt. Sten kopierer det i løbet af ugen, så det
kan husstandsomdeles efterfølgende. (Sidste frist for omdeling dog først 28. febr.)
9) Henvendelse fra Lysette Hansen om sammenlægning af D-husboliger:
Lysette har lavet et forslag om at ombygge halvdelen af de et værelses 30m2 D-husboliger til to værelses
ældreboliger på 60 m2 . HPU og rådgiverne er i færd med at undersøge mulighederne for at indrette andre
boligtyper i D-husene, hvis/når de nuværende D-huse bliver revet ned til soklerne. GAB besluttede at
inddrage Lysettes forslag i det videre arbejde. Biba svarer Lysette.
10) Helhedsplanen, HPU og ventilationsløsninger
a) Fra møder siden sidst vedr. helhedsplanen: Der blev orienteret fra møderne, herunder fra mødet den
6. februar med ventilationsgruppen og Sergio Fox om ventilationsplan C.
b) Øvrigt vedr. helhedsplanen: Der afholdes et spørgemøde med rådgiverne for beboerne onsdag den
22. marts specielt om ventilationsløsning. ((OBS: Mødet er efterfølgende udskudt til et senere
tidspunkt /ref.)) VAs formand Vinie Hansen bliver dirigent på mødet. Senere på foråret afholdes et
tilsvarende spørgemøde om helhedsplanens øvrige elementer.
11) Forslag om nedsættelse af GAB kommunikationsudvalg
Lasse foreslog at der nedsættes et kommunikationsudvalg bestående af Lasse, Steen S. fra HPU
kommunikationsgruppen og Mikkkel fra Galgebakke Posten. Udvalget skal finde frem til nogle mere
koordinerede og sammenhængende kommunikationsformer til/for beboerne. Nedsættelsen af udvalget
blev godkendt på GAB mødet.
21:55-22.00: Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Kort nyt vedr. GAB:
a) Fra BO-VESTs 10 års jubilæum 27. jan.: Kort orientering fra Lasse.
b) Fra Legepladsudvalgets møde 31. jan.: Der var nogle mindre rettelser til oplægget fra CADOs
forslag til en ny stor legeplads. Der skal holdes et beboermøde i foråret om forslaget, og mødet bliver
holdt om søndagen i dagtimerne, for at give småbørnsforældre bedre mulighed for at deltage.
c) GB Posten digitalt: Lasse orienterede fra et møde med Galgebakke Posten, hvor det blev besluttet at
prøve at fremstille bladet digitalt til trykkeren, så processen med at tilpasse de indscannede papirsider
undgås.
Opsamling af informationer fra GAB møde 3 til GAB nyt: - Planerne om digitalt beboerdemokrati inden
udgangen af 2017. – Flyttehjælp ved genhusning pga. skimmelsager.
10. marts 2017. 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:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• c: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• d: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• e: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• f: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• g: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• h: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 3-2017:
2016-3-6a: Forslag til budgetbeboermødet i september om flyttehjælp ved genhusning pga. skimmelsager
2016-3-6a: Nuværende praksis med flyttehjælp bibeholdes indtil budgetbeboermødet i september
2016-3-7: Inden udgangen af 2017 stilles forslag på et beboermøde om digitalt beboerdemokrati
2016-3-9: Lysettes forslag om sammenlægning af D-husboliger inddrages i HPUs arbejde
2016-3-11: GAB kommunikationsudvalg nedsat
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , MARK 2-6
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 4, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag d. 9. marts kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Biba Schwoon, Steen Søndergaard,
Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Jens Ellesøe Olsen, Bo
Ragnvald, Lars Skovenboe.

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag 14. marts: Evt. ekstra GAB møde, hvis behov pga. indkomne forslag.
b) Torsdag 16. marts kl. 16: Møde i udvalget med Dina fra BO-VEST om digitalt beboerdemokrati.
c) Mandag 20. marts kl. 19.30: ((IKKE 15. marts som tidl. oplyst)): Møde i Kunstudvalget
d) Tirsdag 21. marts kl. 19: Møde i Lysudvalget
e) Søndag 26. marts kl. 11.00: Beboermøde om ny blå legeplads (jf. pkt. 7 nf.)
f) Tirsdag 28. marts kl. 19.30: Regnskabsbeboermøde.
g) Torsdag 6.april: Næste GAB møde,nr. 5: Mødeforbereder: Jens. Særlige emner: GAB konstituering
h) Tirsdag 25. april: Næste GAB møde igen, nr.6: Mødeforbereder: ? Særlige emner: ?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 3, torsdag d. 9. februar : Godkendt efter rettelser.
3) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.).
4) Ansvarlige for kommende GAB nyt (til GBP nr. 413. Deadline 30. marts.): Lasse og Steen.
5) Dagsordenen: Ingen tilføjelser.

Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften: • Endnu ikke respons fra kommunen på henvendelse om forlængelse af lejemålet
for gml. Pub og Udlånskontor. • Betina er ansat i et 4 måneders vikariat på ejendomskontoret. • Markvandring tirsdag 16. maj om eftermiddagen (og GAB møde 7 om aftenen.) • Vedr. vand og varme: Der er
afsat 600.000 kr. på årets budget til renovering af varmecentraler inkl. CTS anlægget. Vester har de sidste
dage manglet varme pga. af to pumpenedbrud i varmecentralen. Her til aften er der igen varme hos alle
beboere. Vedr. vandrørenes tilstand, fortalte Susanne, at tærede vandrør er blevet sendt til Teknologisk
Institut. På baggrund heraf vurderes det, at en samlet udskiftning kan vente til gennemførelsen af
Helhedsplanen. Susanne undersøger, hvorvidt udskiftning af vandrør er indeholdt i langtidsplanen. • De
første tilbud på bygning af ny materialegård er indkommet. Når alle priser er modtaget indkaldes GAB
udvalget til møde. • Ny hjemmeside for Galgebakken – hvordan? Det blev besluttet, at emnet tages op i
GAB kommunikationsudvalget, som blev nedsat på sidste GAB møde. • Røde Kors har fjernet deres
tøjcontainer fra Genbrugsgården, fordi tøjmængderne er for små. Susanne laver et indlæg til GB Posten
med en efterlysning af alternativer til at komme tøjet til brændbart affald. • Efter at organiseringen af
ambulanceudrykninger er ændret, så ambulancerne nu kan komme fra hele Hovedstadsregionen, kan det
ikke mere lade sig gøre, at medbringe nøgler til nøgleskabe, hvor porte og bomme spærrer for indkørsel.
På GAB mødet blev det foreslået at undersøge muligheder for digitale løsninger ved nogle af portene.
Endvidere informerer Susanne om 112 app’en til mobiltelefoner.
7) Beboermøde om ny legeplads søndag 26. marts:
Beboermødet afholdes en søndag kl. 11.00 for at give især småbørnsfamilier bedre mulighed for at
deltage. Modelbilleder fra legepladsfirmaet blev fremvist på GAB mødet. Billederne lægges på
Galgebakkens hjemmeside og sættes op på opslagstavler. Anlæg af legepladsen går i gang så hurtigt som
muligt efter beboermødet, men da Kommunen skal give byggetilladelse, kan legepladsen først forventes
færdig op til sommerferien.
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8) Forberedelse af regnskabsbeboermødet 28. marts:
a) Årsregnskab 2016: Det reviderede årsregnskab kommer fra revisorerne i løbet af ugen. Ønsker om
ændringer fra Økonomiudvalget, bl.a. mindre henlæggelser til tab ved fraflytning, er blevet indføjet i
regnskabet. Nogle spørgsmål om ejendomsskatter og udgifter til ComX er endnu ikke helt afklaret.
b) GAB Beretning mv.: Oplægget til beretning blev drøftet, og der blev nævnt nogle ideer til tilføjelser.
Lasse rundsender et uddybet oplæg samt et oplæg til GAB arbejdsgrundlag for 2017-18. Det blev
besluttet at lave en særlig beretning for HPU. Biba rundsender et oplæg til HPU beretning til
kommentarer.
c) Indkomne forslag: Forslag fra Grønt udvalg om holde pause for poppelplanen (plan for fældning og
nyplantning) indtil der efter helhedsplanen udarbejdes en ny landskabsplan. Op til GAB mødet var der
ikke modtaget andre forslag, men fristen er først 14. marts. ((Efterfølgende er modtaget og rundsendt et
forslag fra Sønder 9 om tilladelse til køkkenhave på fællesarealet ved deres hønsegård /ref.))
d) Gennemgang og evt. revision af beboermødets forretningsorden: Et oplæg med ændringer til pkt.
6: sluttidspunkt senest 22.30 og lidt ændrede formuleringer i pkt. 9 og 14 blev godkendt. Endvidere var
der på GAB mødet stemning for at stryge de sidste fem linjer i pkt. 20 (at suppleanternes rækkefølge skal
fastlægges ved skriftlig afstemning på beboermødet) hvis dette kan lade sig gøre i fht. reglerne i VAs
vedtægter. Sten og Biba tjekker VAs vedtægter.
e) Andet vedr. regnskabsbeboermødet: Dorte Brink stiller op som dirigent. Jens bliver bedt om at finde
en kandidat til hvervet som meddirigent. På baggrund af de positive erfaringer med tidsrammer for
punkterne i de seneste GAB mødedagsordner, blev det besluttet, at dette også skal gøres i forslaget til
beboermødedagsorden, som kommer rundt sammen med materialet.
9) Helhedsplanen, HPU og ventilationsløsninger:
a) HPU og Helhedsplanen: Der er kommet en rapport fra Bunch med beregninger og vurderinger af
behovet for sokkelisolering. Imidlertid er der fejl i de oplysninger, som Bunch har fået fra rådgiverne, og
som er lagt til grund for beregningerne. Rapporten må derfor revideres på grundlag af korrekte
oplysninger. Herefter skal holdes et møde, hvor også de beboere, som har engageret sig i
problemstillingerne i forbindelse med sokkelisolering, bliver inviteret.
Med udgangspunkt i dette fejlbehæftede forløb gav flere GAB medlemmerne udtryk for en
gennemgående utilfredshed med rådgivernes og BO-VESTs ageren i det hidtidige helhedsplanforløb,
herunder tilsynsforpligtigelse i forhold til rådgivere ved opførelse af prøvehusene og bekymring for det
videre forløb. Konklusionen var, at Steen Søndergaard laver et oplæg til en skrivelse til VAs bestyrelse,
som rundsendes til GAB medlemmerne til kommentarer.
På GAB mødet blev der orienteret om et ønske fra ventilationsgruppen om, at Sergio Fox får et
beboerkonsulent honorar for sit arbejde. Der vendes tilbage til sagen, når det igangværende forløb er mere
fremskredent.

Orienteringspunkter
10) Invitation til BL’s Almene Boligdage 17-18. nov. i Århus: Arrangementet holdes i Århus og
indeholder derfor også udgifter til transport og Hotel, i alt ca. 5000 kr. pr. deltager. Det blev besluttet at
max to GAB medlemmer kan deltage i arrangementet.
11) Kort nyt vedr. GAB:
a) Orientering om Facebookopslag vedr. varmeregnskab: En beboer udtrykker her utilfredshed med,
at beboere, der har betalt for meget, stadig ikke har fået penge retur.
b) Orientering fra GAB udvalgsmøder: udskudt.
12) Informationer fra GAB møde 4 til GAB nyt (deadline 30. marts.): - Orientering om 112 app’en.
– beboermødet om ny legeplads.

10. april 2017. 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:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Inden beboermødet i marts = GAB møde 4)
• c: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• d: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• e: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• f: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• g: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• h: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 4:
2017-4-6: Emnet ny hjemmeside tages op i GAB kommunikationsudvalget.
2017-4-8b: GAB beretning, HPU beretning, arbejdsgrundlag 17-18 rundsendes for sidste kommentarer.
2017-4- 9a: Steen S. rundsender oplæg til skrivelse til VAs bestyrelse med kritik af rådgivere/BO-VEST
2017-4-10: Max to GAB medlemmer kan deltage i BL arrangement i Århus d. 17-18. nov.
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Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , MARK 2-6
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 5, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
torsdag den 6. april kl. 19.00.
Til stede: Renè Leisin, Mathias Hansen, Sille Nimholm, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Thomas
Rasmussen, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm
(ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Zahir Bashir, Birthe Y. Nielsen.
Præsentationsrunde: De to nyvalgte beboere i afdelingsbestyrelsen, Mathias og Thomas blev budt
velkommen, og der var en runde, hvor alle kort præsenterede sig.
1) Konstituering af afdelingsbestyrelsen 2017-2018:
a) GABs forretningsorden: Vigtige hovedpunkter i forretningsordenen blev taget til efterretning, men
forretningsordenen blev ikke nærmere gennemgået. Den tages op til en grundigere gennemgang og
ajourføring på næste GAB møde.
b) Valg af kasserer: Thomas Rasmussen blev valgt til kasserer. Repræsentanter til BO-VESTs
repræsentantskab: Jens Ellesøe Olsen og Lasse Wilson blev genvalgt.
c) GAB udvalg:
1. Gennemgang af kommissorier for GAB udvalg: Listen med kommissorie blev gennemgået og
forskellige rettelser indføjet.
2. Ajourføring af medlemslisten for GAB udvalgene og nye tilmeldinger af GAB medlemmer: Listen
blev gennemgået og GAB medlemmer trådte ind i/ud af forskellige GAB udvalg.
3. Specielt vedr. Helhedsplanudvalget (=HPU): Niels Enevold har meddelt, at han træder ud af HPU.
Kommissoriet for HPU forligger som et dokument fra BO-VEST, der også indeholder en liste over
medlemmerne. Dokumentet er ikke blevet ajourført siden 2016, hvorfor listen over GAB medlemmer og
de øvrige deltagere i HPU ikke er korrekt.
På GAB mødet blev det besluttet, at kommissoriet for HPU skal grundigt gennemgås og fornys.
Endvidere skal der laves et ekstra kommissorium med retningslinjer for, hvordan GAB medlemmer, som
indgår i HPU, skal agere i forhold til GAB. Der afholdes at særligt møde – et Byggeudvalgsmøde for alle
GAB medlemmer/suppleanter torsdag d. 20. april kl. om retningslinjer for GAB medlemmer i HPU og
om fornyelse af HPU kommissoriet. Emner for mødet bliver endvidere HPU statusrapport (jf. pkt. 9d nf.)
og bekymringsbrev til VAs bestyrelse (jf. pkt. 10 nf.).
Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Steen S., Lars, Lasse og Thomas, som skal udarbejde
oplæg, der rundendes inden mødet.

Indledende punkter
2) Oversigt over kommende møder:
a) GAB møder 1. ½ år 2017: Ikke ændringer af planlage GAB møder frem til møde nr. 10 d. 15. august.
b) Torsdag d. 20. april kl. 19.00: Særligt GAB møde/Byggeudvalgsmøde om kommissorier vedr.
HPU, statusrapport fra HPU og bekymringsbrev til VAs bestyrelse.
c) Tirsdag 25. april: Næste GAB møde, nr. 6: Mødeforbereder: Jens Særlige emner: - Galgebakke
Posten (herunder GBP som netbaseret udgave). - Gennemgang/ændringer af GABs forretningsorden.
d) Tirsdag 16. maj : Næste GAB møde igen, nr. 7.
OBS: Starter med årets markvandring kl. 16.00 og efter spisepause GAB møde fra kl. 19.00.
Mødeforbereder: ? Særlige emner: - Susanne efterlyser steder og ideer til markvandringen !!.
e) Tirsdag 23. maj: VAs Generalforsamling
f) Onsdag 31. maj: BO-VESTs repræsentantskab.
3) Foreløbigt referat fra GAB møde 4, torsdag 9. marts: Godkendt efter tilføjelse.
4) Ingen nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (jf. listen nf.)
5) Kommende GAB nyt (Til GBP nr. 414. Deadline torsdag d. 4. maj): Jens og Steen står for GAB nyt.
6) Dagsordenen: Driftspunktet rykket op som første hovedpunkt.
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Hovedpunkter:
7) Nyt fra Driften
a) Tilfredshedsundersøgelse på Ejendomskontoret: I forlængelse af den store tilfredshedsundersøgelse
foretaget af BO-VEST har Susanne lavet et spørgeskema for Ejendomskontoret, som bliver udleveret til
beboerne, når de henvender sig for service. GAB syntes, at det var et fint initiativ.
b) Henvendelse fra Petanque-gruppen: Petanque-gruppen spørger Driften, om den kan sørge for, at
banen bliver revet, jævnet og tromlet ved sæsonens start. De har fået svar, at opgaven udføres som led i
den almindelige vedligeholdelse af Galgebakkens udeområder.
Gruppen spørger også, om der til efteråret kan opsættes noget mere lys, så banen bedre kan bruges om
aftenen. Det blev besluttet, at Lysudvalget undersøger mulighederne og kommer med et oplæg inden
markvandringen den 16. maj.
c) Beboerhenvendelse om fjernelse af skadereder: Beboeren er utilfreds med, at der bliver fjernet
skadereder rundt om på Galgebakken. Han mener, at det er etisk forkert, og endvidere at det ikke er
lovligt forsætteligt at fjerne fuglereder. Susanne fortalte på GAB mødet, at det er beboerklager over støj
fra skaderedder, som er årsagen til, at der fjernes nogle reder de steder, hvor det er til stor gene. Det er
tilladt at fjerne skadereder, når det udføres på den korrekte måde. Grønt Udvalg undersøger, om der er
mulige alternative løsninger på problemet.
d) C2-C4 ombygning til to C3 boliger: Beboerne ønsker en godkendelse af, at et to stk. C2/C4 boliger i
Torv ombygges til to C3 boliger. De ønsker en godkendelse, fordi det er forudsætningen for, at et
boligbytte imellem en B5 og en C4 bolig kan blive til noget.
Beløbet er afsat på budgettet, og da opstarten på helhedsplanrenoveringen trækker ud, får beboerne en
godkendelse af C2/C4 ombygningen.
e) Efterlysning af vaskeribrugere: Susanne efterlyser nogle flere beboere, som bruger vaskeriet og som
er interesseret i at gå ind i en arbejdsgruppe om fornyelse af vaskeriet. Steen og Lars tilmeldte sig.
8) Opfølgning på legepladsbeboermødet 26. marts: Legepladsudvalgets forslag blev godkendt af
beboermødet, og opstartsmøde med legepladsfirmaet CADO er afholdt.
9) Opfølgning på Regnskabsbeboermødet 28. marts
a) Vedr. årsregnskabet: Årsregnskabet blev godkendt.
b) Vedr. indkomne forslag: Forslag fra Grønt udvalg om pause for poppelplan blev vedtaget. Forslag fra
Sønder 9 om køkkenhave på fællesareal blev vedtaget. Strædet er gået i gang med at anlægge haven.
c) Vedr. valgpunkterne: Der var stor interesse for at stille op til afdelingsbestyrelsen, og der var
kampvalg både til medlems- og suppleantpladserne.
d) GAB’s beretning og HPU beretning: GAB trak beretningen for arbejdet i HPU tilbage på
beboermødet og lovede, at der vil komme en ny beretning. På GAB mødet blev det besluttet, at den nye
beretning skal have form af en mere faktuel og punktvis statusrapport.
10) Beslutning om bekymringsbrev til VA’s bestyrelse vedr. NOVA5 og BO-VEST:
BO-VESTs projektleder har pr. mail oplyst til HPU, at BO-VEST langt hen af vejen er enig i meget af
den kritik af rådgiverteamet, som er kommet fra beboere og fra HPU.
Denne reaktion fra BO-VEST virker positivt, men der er en række yderlige kritikpunkter bl.a. vedr.
økonomien, som ikke nævnes. Henvendelsen må indarbejdes i bekymringsbrevet til VAs bestyrelse.
Steen S. laver et oplæg, som behandles på det særlige GAB møde/Byggeudvalgsmødet d. 20. april.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
11) Nyt om helhedsplanen: Kort orientering om forskellige emner.
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene: - Birthe har tilmeldt sig til BL’s Almene Boligdage d. 17-18. nov. i
Århus (jf. GAB møde 4 pkt. 10). - Vedr. udvalgene: ikke yderligere i fht. udvalgsgennemgangen ovf.
13) Opsamling af informationer fra GAB møde 5 til kommende GAB nyt (deadline torsdag d. 4. maj.):
- HPU statusrapporten bringes i GB Posten.
26. april 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 4 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave . (Tages op på GAB møde 6)
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.

Oversigt over beslutninger på GAB møde 5-2017:
2017-5-1b: Thomas Rasmussen valgt til kasser og Jens Ellesøe og Lasse Wilson valgt til B-V repræsentanter
2017-5-1c: GAB udvalgslister gennemgået og ajourført
Der afholdes særligt GAB møde/Byggeudvalgsmøde om div. emner vedr. HPU og Helhedsplan
2017-5-9d: Der udarbejdes en ny HPU beretning i form af en statusrapport
2017-5-10: Udmeldinger i seneste henvendelse fra B-V indarbejdes i brev til VAs bestyrelse

Referat fra møde nr. 5, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag den 6. april
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Referat fra til møde nr. 6, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 25. april kl. 19.00 i mødelokalet Mark 2-6.
Til stede: Mathias Hansen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Thomas Rasmussen, Biba
Schwoon, Lars Skovenboe, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.) Afbud: Zahir Bashir, Renè Leisin,
Sille Nimholm, Steen Søndergaard. Susanne Palstrøm (ejendomsleder)

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag 16. maj: Næste GAB møde, nr. 7. OBS: Starter med årets markvandring kl. 16.00
og efter spisepause GAB møde nr. 7 fra kl. 19.00. Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - HPU
kommissorium og valg til HPU - Opfølgning på driftspunkter
b) Tirsdag 23. maj: VAs Generalforsamling
c) Onsdag 31. maj: BO-VESTs repræsentantskab.
d) Torsdag 1. juni: Næste GAB møde igen, nr. 8: Mødeforbereder: ? Særlige emner: ?
e) Tirsdag 6. juni kl. 17-20 i Grønningens beboerhus: VA foreningsmøde om energi/grønne regnskaber
Tilmeldingsfrist mandag 29. maj. (invitation rundsendt d. 21. april)
f) Fredag 9. juni kl. 17.30: Invitation til VAs jubilæumsmiddag. Tilmeldingsfrist mandag d. 8. maj.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 5, torsdag 6. april: Godkendt efter tilføjelse.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.): - BO-VESTs bestyrelsesweb,
4) Dagsordenen: Beslutning om kommissorium for HPU (u. pkt. 5) og valg af medlemmer til HPU (pkt. 6)
udsat til næste møde.

Hovedpunkter:
5) Diskussion om kommissorium for HPU og Byggeudvalg: Holdningerne til emnet blev drøftet.
6) Valg af medlemmer til HPU: Udsat til næste møde.
7) Beslutning om indretning af ventilationsanlæg
Den 20. april blev der holdt et teknikermøde med deltagelse af repræsentanter fra BO-VEST, Nova5,
Orbicon samt Sergio Fox om nye ventilationsløsninger. På mødet blev der enighed om at indstille til
HPU, at der etableres ventilationsanlæg i to prøveboliger (A5 og B5), som dels overholder krav fra
Landsbyggefond og myndigheder og dels lægger stor vægt på hensyn til beboerønsker om en anden
placering af aggregatet og en minimal kanalføring.
Sagen blev drøftet på GAB mødet, og der var enighed om at støtte indstillingen fra teknikermødet om
at etablere den nævnte type ventilationsanlæg i to (A5 og B5) prøveboliger.
Endvidere har den lille ventilationsgruppe på baggrund af undersøgelser foretaget af Sergio Fox foreslået,
at der i en enkelt bolig installeres et emhætteanlæg helt uden kanalføringer i boliger for ved daglig brug i
en kortere periode, at teste dette anlægs egnethed til at tilvejebringe den nødvendige ventilation.
På GAB mødet blev det besluttet, at der også bør etableres et sådant emhætteanlæg, og at dette gøres i
en beboet B5 bolig (Skrænt 3-2).
8) Gennemgang af referat fra møde med Landsbygge Fonden 31. marts
Referatet (ligger på BO-VEST hjemmeside om helhedsplanen: www.galgebakken-renovering.dk ) blev
drøftet og kommenteret. Flere GAB medlemmer gav udtryk for, at selv om det ikke er kutyme, så også
beboerrepræsentanter i HPU – og ikke kun rådgivere og BO-VEST repræsentanter – bør kunne deltage i
møder med landsbyggefonden.
9) Diskussion af brev fra ’den lille ventilationsgruppe’
Ventilationsgruppens brev til GAB blev drøftet. Brevet er fra den 16. april, og en række af forslagene og
ønskerne er blevet imødekommet på det efterfølgende teknikermøde og med beslutningerne på aftenens
GAB møde. GAB tager brevet til efterretning, og der arbejdes videre med de relevante spørgsmål i HPU.
Lasse svarer gruppen på deres brev.
Referat fra møde nr. 6, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag den 25. april
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10) Gennemgang af GABs forretningsorden
Forretningsordenen samt kommissorium for GABs formand og retningslinjer for brug af mails blev
gennemgået og forskellige ændringer foretaget.
11) Referat af møde med Galgebakke Postens redaktion:
Lasse orienterede om mødet, som bl.a. har ført til, at bladgruppen anvender en nemmere form for digital
forsendelse til trykkeren, som er mindre tidskrævende. På GAB mødet blev forskellige ideer til
anvendelse af digitale fremstillings- og udgivelsesmetoder drøftet.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
a) Spørgeskema fra BO-VEST om regnskabsprocessen: Spørgeskema med tre svarmuligheder:
Tilfredsstillende, nogenlunde og ikke tilfredsstillende og med mulighed for at uddybe. Der var i år en
nogle fejl og mangler i administrationens oplæg til årsregnskab, som GAB/Økonomiudvalget måtte bruge
en del tid og kræfter på at få tilrettet. Lars og Jens besvarer spørgeskemaet.
b) Om den digitale kalender for mødelokalet: Steen Søndergaard har lavet en webbaseret kalender til
mødelokalet. Når GAB udvalg (og Galgebakkepersonale) planlægger møder, vil man kunne se i
kalenderen, hvornår mødelokalet er ledigt. Reservation af lokalet sker ved henvendelse til
GAB/Ejendomskontor, som holder kalenderen opdateret.
c) Rettelser til foreløbigt ajourførte medlemsliste for GAB udvalg m.fl.: Der var nogle yderlige
tilføjelser til listen. Den færdige medlemsliste lægges på hjemmesiden.
13) Kort Nyt vedr. Driften: Som følge af en beboerhenvendelse med kritik af at Driften fjerner
skaderedder, er lovgivningen tjekket en ekstra gang. Konklusionen er, at reglerne overholdes, når
skaderedder fjernes ved beboerklager om gener fra skader.
14) Opsamling af informationer fra GAB møde 6 til kommende GAB nyt v. Jens og Steen.
(Til Galgebakke Posten 414 deadline torsdag d. 4. maj.): Beslutninger om opsætning af
ventilationsanlæg. Overholdelse af lovgivning ved fjernelse af skadereder.
26. maj 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave . (Op på GAB møde 6)
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 6-2017:
2017-6-7: Installation af ændrede ventilationsanlæg i A5 og B5 prøveboliger.
Installation af emhætteanlæg i beboet B5 bolig for testmålinger af kapacitet
2017-6-10: Gennemgang af og ændringer i GABs forretningsorden m.v.
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Referat fra møde nr. 7, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 16. maj kl. 19.00 i mødelokalet.
Kl. 16.00: Markvandring.
Til stede til markvandring og GAB møde: Bo Ragnvald (BR), Thomas Rasmussen (TR), Zahir Bashir (ZB),
Mathias Hansen (MH), Biba Schwoon (BS), Birthe Y. Nielsen (BN), Lasse Wilson (LW), Ejendomsleder
Susanne Palstrøm (SP), Lars (LS), Ejendomsmester Peter Steenberg (kun med på markvandring).
Afbud.: Sekretær Sten Hansen, Sille Nimholm, Jens Ellesøe Olsen, René Leisin, Steen Søndergaard.

Kl. 19.00: Det ordinære GAB møde
Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag 23. maj: VAs Generalforsamling
b) Onsdag 31. maj: BO-VESTs repræsentantskab.
c) Torsdag 1. juni: Næste GAB møde, nr. 8: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: - GAB mødeplan
andet ½ år 2017 (vi holder os til nogenlunde det samme som tidligere.)
d) Tirsdag 6. juni kl. 17-20 i Grønningens beboerhus: VA foreningsmøde om energi/grønne regnskaber:
Mangler en deltager, men vi kunne sende en fra Agendagruppen. Birthe og Biba afklarer. TR foreslår, at
indkaldelserne kommer i elektronisk kalender, via mail, så der kan bookes i vores egne kalendere. SP
nævner, at det kan vores nye kalender. Steen og Sten kommer med et oplæg.
e) Fredag 9. juni kl. 17.30: Invitation til VAs jubilæumsmiddag.
f) Tirsdag 13. juni: Næste GAB møde igen, nr. 9: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: ?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 6, tirsdag 25. april: Godkendt (Vedr. GAB mødeplan: BN nævner,
at det vil være godt, at mødeplanen lægges for et år ad gangen og foreligger først på året. Vedtaget.)
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder? - jf. listen nf.: Tidligere besluttet møde vedr. Stens
opgaver: LW og SP finder en dato og sender rundt.
4) GAB nyt til Galgebakke Posten 415, deadline 8. juni: ZB og BS skriver indlæg til GAB-Nyt
5) Dagsordenen: Intet at bemærke.

Hovedpunkter:
6) Opsamling af beslutningspunkter fra markvandringen: Markvandring næste år rykkes til et senere
tidspunkt på dagen, så alle kan deltage fra begyndelsen. Vi foreslår, at vi starter med at spise sammen i
Spisehuset onsdag, og derefter går på markvandring.
Alle de fremlagte punkter blev drøftet. SP skriver referat med de forskellige arbejdsopgaver og beslutninger.
7) Nyt fra/til Driften:
SP har gået sin liste gennem. Punkterne er taget til efterretning.
8) Varmeregnskab 2016
Ervin Olsen er inviteret til deltagelse i dette punkt for at bidrage med sin viden om varmeregnskaberne både
kollektivt og individuelt.
BS fremlægger status. Vi har bedt Bent Frederiksen, BO-VESTs økonomichef, og Mikkel Ellung,
energikonsulent i BO-VEST, komme til møde på Galgebakken. De foreslår et møde med GAB og
efterfølgende et informationsmøde for beboerne.
GAB vil dels indsende en klage for hele bebyggelsen, dels opfordre til, at alle beboere klager individuelt
over deres regnskab, hvis de kan begrunde det. BS skriver udkast til en skrivelse til beboerne og sender rundt
til GAB-medlemmerne til hurtig reaktion.
GAB vil kræve, at BO-VEST kommer med et samlet regnskab for de seneste år, og med forklaring på
afvigelserne for de forskellige boligtyper. BS skriver til BO-VEST og sender rundt til GAB.
GAB’s møde med BO-VEST: forslag vil være 30/5 2017
Forslag til informationsmøde for beboerne: 7/6 2017
Vi vil senere sende information ud om haneandele og regler for à conto.
Referat fra møde nr. 7, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag den 16. maj

Side 1 af 2

9) Helhedsplan og HPU/GAB byggeudvalg: Rykkes til næste møde.
10) Færdiggørelse af: a) GAB udvalg kommissorier for Økonomiudvalg og Kommunikationsudvalg
samt b) GAB forretningsorden: Rykkes til næste møde.
11) Henvendelser vedr.:
a) Prøveperiode for hundelegepladsen: Vi svarer på henvendelsen, at punktet kommer på
budgetbeboermødet i september, og at husdyrudvalget vil komme med oplæg.
b) Støttebeløb til Natteravnene Albertslund: GAB vil bevilge kr. 1000,- for 2017. Punktet sættes på
budgettet for 2018.LW sender svar med tilbud om, at de kan benytte vores faciliteter i forbindelse med
foredrag og møder. Henvendelse om brug skal rettes til GAB, der kan godkende med det forbehold, at det
givne lokale er ledigt.
c) Placering af ventilationsanlæg i køkken: Svar til beboeren, at det først skal afgøres hvilken
ventilationsløsning, der vælges. BS skriver et svar til beboeren.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene.
13) Informationer fra GAB møde 7 til kommende GAB nyt:
deadline 8. juni)

- Legepladsen.

- Varmeregnskab. (GBP

1. juni 2017. Med venlig hilsen:
Lasse Wilson, referent.

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave . (Op på GAB møde 6)
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver:
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
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Referat fra møde nr. 8, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 1. juni kl. 20.00.
Mødet startede først kl. 20.00 pga. ekstraordinær generalforsamling i VA om vedtægtsændringer.
Til stede: Zahir Bashir, Renè Leisin, Mathias Hansen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Biba Schwoon,
Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr.
og ref.). Afbud: Sille Nimholm, Bo Ragnvald, Thomas Rasmussen.

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag 1. juni kl.19: Ekstraordinær VA GF om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne blev
bekræftet, og generalforsamlingen sluttede i god tid inden vores GAB møde.
b) Tirsdag 6. juni: VAs foreningsmøde om energi og grønne regnskaber er aflyst pga. for få tilmeldinger.
c) Fredag 9. juni kl. 17.30: VAs jubilæumsmiddag: Lasse, Zahir, Lars m. fl. har tilmeldt sig.
d) Tirsdag 13. juni: Næste GAB møde nr. 9: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: ?
e) Tirsdag 15. august: Næste GAB møde igen, nr. 10: Mødeforbereder: ?. Særlige emner: ?
f) GAB mødeplan for 2. ½ år 2017: Forslag godkendt. Dato for budgetbeboermøde mangler.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 7, tirsdag 16. maj: Referatet godkendt.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.): - Forslag fra Kunstudvalget om
professionel fotografering af Galgebakken inden renoveringen.
4) Dagsordenen: Godkendt.

Hovedpunkter:
5) Nyt fra/til Driften
a) Status og nyt fra Driften omdelt af Susanne inden mødet, bl.a.: • Kommunen er rykket gentagne
gange om forlængelse af lejemålet (Udlånskontor, Gml. Pub og værksted). Kommunen vil ringe tilbage den
2. juni. • Planen og aftalen om samarbejde med Albertslund-Glostrup Produktionsskole om havehjælp til
beboere må desværre opgives, fordi skolen alligevel ikke kan løfte opgaven. De ni beboere, som har tilmeldt
sig, får i stedet havehjælpen udført af Galgebakkens faste entreprenør. • Susanne har modtaget en
henvendelse fra en beboer, som er meget utilfreds med udsigten til genboens uplejede forhave. Susanne
forhørte sig om GABs generelle holdning: Aktuelt kan der ikke gøres noget fra Driftens side ved uplejede
haver. Men naboer opfordres til at tilbyde en håndsrækning, når andre naboer har brug for det. • Situationen
for byggeprojektet med nye medarbejderfaciliteter blev kort drøftet. En grundigere redegørelse tages op på
næste GAB møde.
6) Opsamling fra mødet 30. maj mellem GAB og BO-VEST om varmeregnskab.
På mødet redegjorde Mikkel Ellung Jensen og Bendt Frederiksen for problemerne i 2015 varmeregnskabet
og 2016 varmeregnskabet.2016 varmeregnskabet er sendt ud til beboerne den 10. maj 2017. Et korrigeret
varmeregnskab for 2015 sendes ud til beboerne inden længe. På mødet om varmeregnskab blev det drøftet,
om der skal afholdes et særligt informationsmøde for beboerne, hvor BO-VEST informerer og svarer på
spørgsmål om varmeregnskabet. Konklusionen var, at dette må besluttes på GAB mødet.
På det aktuelle GAB møde blev det besluttet, at GAB fortsat ønsker, at Bent Frederiksen og Mikkel Ellung
Jensen deltager i et informationsmøde for beboerne på Galgebakken om varmeregnskabet. Bent Frederiksen
kontaktes snarest om mødedag. Informationsmødet holdes når det reviderede 2015 varmeregnskab er
udsendt.
På GAB mødet blev det vedtaget, at medlemmer af GAB ikke skal henvende sig til BO-VEST og lignende
organisationer, uden at det er aftalt forinden i GAB.
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7) Helhedsplan og HPU/GAB byggeudvalg.
a) Behandling af kommissorium for HPU/ GAB byggeudvalg: Oplægget til kommissorium blev grundigt
drøftet og efter et par mindre ændringer, blev det godkendt.
b) Valg af medlemmer til HPU: I følge det nye kommissorium skal der vælges seks beboerrepræsentanter
til HPU blandt GABs medlemmer og suppleanter. På GAB mødet blev det besluttet, at opstillingen skal ske
ved, at alle GAB medlemmer og suppleanter, som vil stille op til HPU, skal meddele dette til Susanne senest
torsdag den 8. juni. Susanne udsender herefter stemmesedler til GAB medlemmerne. Stemmesedlerne skal
returneres senest mandag den 12. juni kl. 12.
Pga. tidsnød blev dagsordenens resterende punkter udskudt til næste GAB møde.
14. juni 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave . (Op på GAB møde 6)
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
• i: Kunstudvalgets forslag om prof. fotografering af Galgebakken inden renoveringen.
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.

Oversigt beslutninger på GAB møde 8-2017
2017-8-1f: GAB mødeplan for 2. ½ år 2017 godkendt.
2017-8-6: Fortsat ønske om, at BO-VEST informerer beboerne om varmeregnskabet på et møde
2017-8-6: Medlemmer af GAB skal ikke henvende sig til BO-VEST o. lign. organisationer , uden at det er
aftalt forinden i GAB.
2017-8-7a: Kommissorium for GABs Bygeeudvalg/PPU godkendt efter et par småændringer.
2017-8-7b: Valg af GABs repræsentanter til HPU skal foregå skriftligt.
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Referat fra møde nr. 9, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 13. juni, kl. 19.00 i mødelokalet
Til stede: Renè Leisin, Mathias Hansen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald, Thomas
Rasmussen, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm
(ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Zahir Bashir.
Inden starten på det ordinære GAB møde blev det skriftlige valg af repræsenter til HPU drøftet. Da der blev
rejst tvivl om formuleringerne i det udsendte valgmateriale, blev det besluttet for at udelukke enhver tvivl at
annullere valghandlingen (og at kassere de uåbnede kuverter med stemmesedler). Teksten til den nye
stemmeseddel blev læst op og godkendt af alle tilstedeværende. Frist for aflevering af stemmesedler til
Ejendomskontoret blev fastsat til mandag den 19. juni kl. 12.00.

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Onsdag 14. juni kl. kl. 19.00: Møde i IT Udvalget.
b) Torsdag 22. juni kl. 17.30: Møde i Legepladsudvalget.
c) Tirsdag 27. juni kl. 19.00: GAB Byggeudvalgsmøde (som formøde til HPU mødet 4. juli)
d) Tirsdag 4. juli kl. 17.00: HPU møde.
e) Tirsdag 15. august: Næste GAB møde nr. 10: Mødeforbereder: Steen Søndergaard
Særlige emner: - Plan og principper for en mødeforberedelses-turnus. – Bekymringsbrev. - Kommissorier
Økonomiudvalg og Kommunikationsudvalg.
f) Torsdag 31. august: Næste GAB møde igen, nr. 11. Mødeforbereder: Steen Søndergaard.
Særlige emner: ?
g) Tirsdag d. 19. september kl. 19.30: Regnskabsbeboermøde. Sten reserverer beboerhuset.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 8, torsdag 1. juni: Godkendt efter præcisering.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder (jf. listen nf.): Ikke nye ønsker.
4) Næste GAB nyt (GB Posten 416 med deadline 3. august): Steen S. og Lars skriver oplæg.
5) Dagsordenen: Ingen tilføjelser.

Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften:
6a) Kort nyt: • Endnu en rykker sendt til Kommunen for respons på Galgebakkens ønske om forlængelse af
lejemålet for beboerlokalerne. • Der bliver ansat en sommervikar til det grønne team pga. meget havearbejde
i flytte- og prøve-boligerne. • Brev modtaget fra Albertslund Kommune vedr. bekymring om sikring mod
rotter og med anbefaling af, at div. løsninger bliver indarbejdet i det kommende renoveringsprojekt.
• Billeder af Røde Kors tøjcontainer med angivelse af mål er modtaget fra Tøjcafeen. En placering på p-plads
C bag købmandsbutikken og ved siden af vaskeplads og ladestander er ok (jf. markvandringen 16. maj), men
Tøjcafeen må selv kontakte og aftale nærmere med Røde Kors om levering og tømning af tøjcontaineren.
6b) Budgetkontrol: Budgetkontrollen pr. 30. april 2017 er rundsendt til GAB medlemmerne. Susanne
bemærkede til konto 117 (istandsættelse ved fraflytning), at der her er brugt mere end forventet pga. mange
dødsboer, hvoraf nogle af boligerne var meget misligholdte. Budgetkontrollen gennemgås nærmere i
Økonomiudvalget i forbindelse med forarbejdet til budget for 2018.
7) Redegørelse for byggeprojektet for materialegård og medarbejderfaciliteter: Licitationsresultatet
foreligger. Prisen er højere end den økonomiske ramme, som blev godkendt på beboermødet 7. sept. sidste
år, men muligheder for at reducere i udgiften undersøges. Resultatet skal foreligges for beboermødet til
september. På GAB mødet blev det endvidere drøftet, om der i stedet kunne opføres en Driftsbygning i
fællesskab med Hyldespjældet, fordi Hyldespjældet inden for nogle år også skal have en ny driftsbygning.
De fleste GAB medlemmer var umiddelbart positive over for ideen, omend der også var skepsis, bl.a. i
forhold til om en sammenlægning til en større enhed vil kunne give nogen reelle økonomiske besparelser.
8) Fælles beboerklage fra GAB over varmeregnskab 2016: GAB har tidligere informeret beboerne om, at
vi agtede at indsende en fælles beboerklage. Men det er efterfølgende blevet afklaret, at en fælles klage ikke
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har nogen juridisk gyldighed, og endvidere foreligger der ikke et grundlag for en fælles klage over
varmeregnskabet. Efter en samlet vurdering blev det derfor besluttet ikke at lave en fælles klage over
varmeregnskab 2016.
9) Helhedsplan og HPU/GABs byggeudvalg
a) Valg til HPU: Finder først sted i løbet af ugen (jf. ovf.)
b) Bekymringsbrev til VAs bestyrelse: Steen S. og Biba laver et oplæg til første GAB møde 10.
c) Opsamling fra HPU mødet 6. juni: Jens redegjorde for den færdige Bunch rapport vedr. renovering af
krybekældre. Rapporten indeholder en række forslag til eliminering af skimmelvækst i krybekældrene. Disse
blev drøftet på GAB mødet, hvor der bl.a. blev stillet en række spørgsmål til realismen i løsningsforslagene
set i fht. tidligere udmeldinger fra Landsbyggefonden, huslejeøkonomi, arbejdsmiljøkrav i krybekældrene,
energiudgifter til opvarmning og andet. Disse spørgsmål tages op på det kommende HPU møde, hvor
rådgiverne bør anmodes om en grundig og samlet vurdering af anvendeligheden og relevansen af Bunch
rapportens løsningsforslag.
d) Oplæg fra den lille ventilationsgruppe: Gruppen har bedt Lasse om, at oplægget videresendes til HPU.
Lasse svarer gruppen på deres henvendelse. Gruppen oplyser, at oplægget også er sendt til Galgebakkeposten
til almindelig orientering. (Nr. 415 juni 2017 som omdeles i weekenden 17-18. juni.) Til samme nummer af
bladet har Biba på egne vegne lavet et indlæg med bemærkninger til gruppens oplæg.
10) Beboerhenvendelse med forslag om etablering af seniorboliger: Henvendelsen blev kort drøftet.
Forslaget er ret omfattende. Beboerne må stille det som et forslag til et beboermøde.
11) Færdiggørelse af:
a) Kommissorier for Økonomiudvalg og Kommunikationsudvalg: Udskudt til GAB møde 10.
b) GABs forretningsorden som ajourført april 2017: Ikke yderligere ændringer.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
Ingen bemærkninger til orienteringspunkterne.
16. august 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 9-2017:
2017-9: Valget af HPU medlemmer annulleret. Nyt valg afholdes i tidrummet indtil mandag 19. juni kl. 12.
2017-9-8: Der indsendes ikke en fælles klage over varmeregnskabet for 2016.
2017-9-9c: Div. spørgsmål til Buch rapportens løsningsforslag gives videre til HPU og rådgivere.
2017-9-9d: Oplæg fra den lille ventilationsgruppe videregives til HPU.
2017-9-11b: Ikke yderligere ændringer til GABs forretningsorden (ajourført 2017).
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GALGEBAKKEN , MARK 2-6
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 11, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 31. august kl. 19.00.
Til stede: Zahir Bashir, Mathias Hansen, Birthe Y. Nielsen, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Steen
Søndergaard, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Bo Ragnvald, Sille Nimholm, Thomas
Rasmussen. Susanne Palstrøm (ejendomsleder - ferie).
Byggeudvalgsmøde med forberedelse til HPU mødet tirsdag d. 5. september.
Rådgiverteamet og BO-VEST har ikke udsendt en fuld HPU mødedagsorden, fordi de agter at bruge mødet
den 5. sept. til forberedelse informationsmøderne 25. sept. og 3. okt. På byggeudvalgsmødet blev besluttet,
at GABs HPU medlemmer ikke deltager i forberedelsesmødet 5. september, fordi byggeledelsens
planlægning af dens orienteringsmøder til beboerne ikke er en opgave for de beboervalgte repræsentanter. I
stedet bør der snarest indkaldes til et nyt HPU møde med fuld dagsorden. Steen Søndergaard meddeler dette
til rådgiverne og BO-VEST.
På byggeudvalgsmødet blev den generelle situation for og problemerne med helhedsplanprocessen drøftet.
Konklusionen var, at BO-VESTs formand og direktør inviteres til et snarligt møde med afdelingsbestyrelsen.
Mødet skal afholdes inden budgetbeboermødet den 19. september. Lasse kontakter Vinie Hansen og Ulrik
Brock Hoffmeyer for en mødeaftale.
_______________________________________________________________________________________

Det ordinære GAB møde
Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Mandag 4. september kl. 19.00: Møde i Husdyrudvalget.
b) Tirsdag 5. sept. 17.00: Planlagt HPU møde er aflyst/udskudt (jf. ovf.)
c) Onsdag 6. sept. 19.00: Evt. ekstra GAB møde, hvis nødvendigt pga. indkomne forslag. Afbud Biba.
d) Mandag 11. sept. kl. 17.00: Legepladsudvalgsmøde.
e) Tirsdag 12. sept.: Næste GAB møde, nr. 12. Mødeforbereder: Steen Søndergaard. Særlige emner:
- Besøg af Driftschef Dennis Malm. - Plan for mødeforberedelsesturnus - Kommissorier Økonomiudvalg
og Kommunikationsudvalg.
f) Lørdag 16. sept.: BO-VEST konference
g) Tirsdag 19. september kl. 19.30: Budgetbeboermøde.
h) Mandag 25. sept. kl. 18-21: Helhedsplan-infomøde nr. 1 (jf. Bygge Posten aug. 2017)
i) Torsdag d. 28. sept.: Næste GAB møde igen, nr. 13: Mødeforbereder: ?
j) Tirsdag 3. okt. kl. 18-21: Helhedsplan-infomøde nr. 2 (jf. Bygge Posten aug. 2017)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 10, tirsdag 15. august: Godkendt med ændringer.
3) Ikke nye ønsker til emner (jf. listen nf.)
4) Dagsordenen: BO-VESTs henvisning af beboerhenvendelser til Afdelingsbestyrelsen som nyt pkt. 8.

Hovedpunkter:
5) Forberedelse af budgetbeboermødet 19. september.
a) Forslag om støtte til Natteravnene og Fyrværkeriforeningen: Oplæg godkendt.
b) Oplæg og afstemningstema vedr. hundelegepladsen: Det blev besluttet, at der ud over de to
valgmuligheder: At hundelegepladsen fortsætter (på den nuværende placering) og: At hundelegepladsen
nedlægges, skal formuleres en valgmulighed mere: At hundelegepladsen flyttes til en anden placering. Biba
formulerer oplæg med de tre muligheder og afstemningstema og rundsender dette.
c) Oplæg og fremlæggelse af licitationsresultatet for byggeprojektet og: d) Oplæg og fremlæggelse af
ide til fælles Galgebakken-Hyldespjældet driftsbygning:
På GAB mødet blev relationen imellem de to mulige projekter drøftet. Konklusionen var, at oplægget til
beboermødet skal formuleres sådan, at begge muligheder holdes åbne for efterfølgende nærmere granskning
og vurdering. ( Dvs. ikke som et enten/eller på beboermødet 19. sept.). For at der kan arbejdes videre med
ideen om en fælles driftsbygning for Galgebakken-Hyldespjældet, skal beboermødet godkende, at der
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afsættes et beløb til rådgivere. Lasse kontakter Hyldespjældet vedr. økonomien og Biba vedr.
formuleringerne. De formulerer oplægget til beboermødematerialet, så det svarer til det, som kommer til
Hyldespjældets beboermøde.
e) Andre indkomne forslag (fristen er først 5. sept.):
- Nicolai Lange har (via Grønt Udvalgs kontaktperson) tilsendt Afdelingsbestyrelsen et forslag: ” Fældning
af popler på p-områderne samt plantning af mindre frugtbuske. Begge skal beskæres, så de ikke rager ud
over p-pladserne.” En vedtagelse af forslaget vil have budgetmæssige konsekvenser. Lasse kontakter
Galgebakkens gartner og ber om et økonomisk overslag, som kommer med i beboermødematerialet.
- Lasse kontakter beboeren, som har tilsendt en række meget omfattende ideer/forslag, som det i hvert fald på
nuværende tidspunkt ikke kan træffes beslutninger om.
- GAB stiller forslag om 50.000 kr. til brug for uvildig rådgivning (jf. pkt. 6 nf.)
f) Dirigent og meddirigent til beboermødet: Birthe spørger.
g) Dagsorden til beboermødematerialet (m. forbehold for evt. senere indkomne forslag): Forslaget fra
GAB om at arbejde videre på ideen om fælles driftsbygning for Galgebakken-Hyldespjældet har pga.
udgifter til rådgivere konsekvenser for budget 2018. Forslaget skal derfor på dagsordenen før budgetpunktet.
Forslaget fra Nicolai Lange om fældning af popler m.v. indføjes under budgetpunktet. Forslaget fra GAB om
50.000 kr. til uvildig rådgivning kommer under budgetpunktet. Forslaget fra GAB om støtte til Natteravnene
og til Fyrværkeriforeningen bliver stående på dagsordenen som indkomne forslag uden budgetkonsekvens,
da den beskedne udgift kan afholdes inden for det fremlagte budgetforslag. Sten rundsender mandag (blev
først tirsdag) en version 2 af beboermødedagsordenen til hurtig respons.
6) Drøftelse af nye kontrakter for opgradering af internet og vaskerirenoveringen
Afdelingsbestyrelsen og medlemmerne af hhv. Vaskeriudvalget og IT udvalget har oplevet, at BO-VEST
kræver, at indkøb af nyt vaskeri og opgradering af internettet skal sendes i udbud. Afdelingsbestyrelsen er
usikker på om denne opfattelse er korrekt og har brug for at have mulighed for at kunne få uvildig rådgivning
i fremtidige lignende sager. Der stilles derfor forslag på budgetbeboermødet om 50.000 kr. til dette formål.
Steen Søndergaard formulerer forslaget og rundsender det.
7) BO-VESTs henvisning af beboerhenvendelser vedr. administrative opgaver til GAB
En beboer har for nyligt henvendt sig til BO-VEST med nogle kritiske spørgsmål til varmeregnskabet af
beregningsteknisk karakter. BO-VEST har svaret ved at henvise beboeren til afdelingsbestyrelsen.
Afdelingsbestyrelsen finder det ikke i orden, at administrationen forventer, at GAB skal forholde sig til
sådanne administrative/tekniske sager, som ligger inden for administrationens ansvarsområde. Lasse
kontakter BO-VEST.
8) Præcisering af tidl. beslutning om GABs fællesmail og beboerkontakt: Udskudt til næste møde.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
Der var ingen bemærkninger til orienteringspunkterne.
13. september 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 11
2017-11 (Byggeudvalgsmødet:)
Beboermedlemmerne i HPU deltager ikke i planlægningen af rådgivernes informationsmøder
Der skal snarest udsendes dagsorden til et nyt HPU møde
BO-VESTs formand og direktør inviteres til snarligt møde problemerne i helhedsplanforløbet
2017-11-5 BBM Dagsorden og foreliggende forslag og oplæg afklaret til materialehæftet.
2017-11-6 Forslag fra GAB om 50.000 kr. til uvildig rådgivning til budgetbeboermødet 19. september
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Referat fra møde nr. 13, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 28. september kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, René Leisin, Birthe Y. Nielsen, Biba Schwoon, Lars Skovenboe, Lasse Wilson.
Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Bo Ragnvald, Thomas Rasmussen.

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag 3. oktober kl. 18-21: Helhedsplan-infomøde nr. 2 (jf. Bygge Posten aug. 2017)
b) Onsdag 4. okt. kl. 17: VA foreningsmøde om effektiv drift (invitation rundsendt 4. sept. 15.00)
c) Tirsdag 10. okt. næste GAB møde, nr. 14: Afbud fra Susanne og René. Mødeforbereder: Lars
Skovenboe. Særlige emner:?
d) Torsdag 2. nov. : Næste GAB møde igen, nr. 15: Mødeforbereder: ?? Særlige emner:?
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 12, tirsdag 12. september.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? - jf. listen nf.
4) Tilføjelser til dagsordenen?

Hovedpunkter:
5) KORT om beboerhenvendelse vedr. støj fra klubbens boldbane
Lasse har svaret, at beboeren må henvende sig til kommunen, da banerne ikke er Galgebakkens.
6) Nyt fra og til Driften
a) Nyt om vaskeriet: Susanne orienterede: Efter at Nortec har kigget nærmere på Galgebakkens vaskeri, er
de blevet opmærksom på, at det kræver en hel del ombygning for at få deres maskiner til at passe ind. De vil
dog gerne fortsat levere og tilbyder at betale alle omkostninger til ombygningen. Hvis Galgebakken ønsker at
annullere aftalen, vil Nortec acceptere dette, forudsat at BO-VEST udarbejder et notat, hvori det klart
fremgår, at Nortec ikke har misligholdt aftalen. Hvis aftalen annulleres, kan Galgebakken ikke blot vælge en
af de andre tilbudsgivere. Der skal i så fald gennemføres en helt ny udbudsrunde, hvilket vil indebære en
ekstra udgift, samt at udskiftningen af vaskeriet ikke kan nås i år. Forsinkelsen vil betyde, at der skal bruges
penge på reparation de defekte maskiner, som står på vaskeriet uden at kunne bruges. På GAB mødet blev
valgmulighederne grundigt drøftet. Konklusionen, som der var flertal for i GAB, var at bibeholde Nortec
som leverandør på de ovennævnte vilkår.
b) Nyt vedr. antenne/ IT anlæg og YouSee kontrakter: IT udvalget holder møde på mandag med
antenneforeningen AF86 (tidligere Brøndby Net) for en afklaring af muligheder for og konsekvenser ved en
evt. overgang til AF 86.
c) Status for tårnprojektet: Biba orienterede om, at der meget snart foreligger en pris for det nye projekt,
og at information fra BO-VEST kan forventes om et par uger.
d) Kort nyt fra Driften: • Regnvandsbrøndene i Torv er blevet forsænkede og forsynet med render ud til
stierne. Funktionen tjekkes næste gang det regner kraftigt. • Juletræ til 1. december bør gentages i år. Zahir
kontakter snart Udlånet/Beboerhusgruppen om samarbejde og opgavefordeling. • Ansøgning om
byggetilladelse til Vikingelegepladsen i Vester er sendt til kommunen. Der kan gå op til 9 uger inden
sagsbehandlingen går i gang og derefter op til 4 uger inden svaret foreligger. • Elbil ladestanderen skal
udskiftet pga. en hård påkørsel af en ukendt skadevolder. Der kom forslag på GAB mødet om en bedre
sikring mod uheld f.eks. med et bump.
7) Efterbehandling af budgetbeboermødet 19. september
a) Undersøge muligheder for fælles Driftsbygning: Vedtaget. Susanne mødes med BO-VEST om bl.a.
valg af rådgiver. b) Poplerne på p-områderne: Grønt udvalgs forslag vedtaget, dvs. at pausen for
nyplantning/fældning af popler på p-områderne fastholdes. c) Juridisk rådgivning til GAB: Vedtaget.
Udgiften er indskrevet i budgettet d) 3 træ-legeskulpturer: Vedtaget. Beløbet kan tages fra konto 116.
Susanne kontakter forslagsstilleren, Thor Hansen. e) Fotografering af Galgebakken: Vedtaget. KunstReferat fra møde nr. 13, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag 28. september
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udvalget konkretiserer opgaven. f) Anskaffelse borde-bænke: Ikke vedtaget. g) Skiltning på mur og
bygning: Vedtaget. Susanne kontakter forslagsstilleren, Thor Hansen. h) Det samlede budget: Vedtaget
med uændret 0% huslejestigning. i) Hundelegepladsen: Besluttet at den skal flyttes til et andet sted: GAB,
Grønt Udvalg og Husdyrudvalget skal finde sted-forslag til kommende beboermødebeslutning. j) Støtte til
Natteravnene: Vedtaget. Lasse kontakter Natteravnene. k) Støtte til Fyrværkeriforeningen: Ikke vedtaget.
8) Vedligeholdelsesreglement for boligen:
På de første 8 sider orienteres generelt vedligeholdelsesregler. Disse sider er fælles for alle afdelinger i BOVEST. De resterende 17 sider består af skemaer med gennemgang i punktform af lofter, vægge og gulve
samt de indvendige bygningsdele. Ved hvert punkt er anført om istandsættelsen ved fraflytning betales af
afdelingen eller af fraflytteren. Disse sider er specifikt udarbejdet for Galgebakken af Husreglementudvalget
i samarbejde med Susanne. På GAB mødet blev oplægget til vedligeholdelsesreglement godkendt. Susanne
sender det videre til BO-VEST for at få indføjet billeder af Galgebakken.
9) Helhedsplan og HPU
a) Opfølgning på mødet mandag d. 11. sept. med Vinie Hansen og Ulrik Hoffmeyer
GAB har indtil nu ikke set nogen resultater af mødet med Vinie Hansen og Ulrik Hoffmeyer. GAB forventer
stadig at blive repræsenteret til møder i Landsbyggefonden og med Albertslund Kommune. GAB ønsker at
få genopbygget tilliden til byggeledelsen og at indgåede aftaler om håndtering af referater og kommunikation
bliver efterlevet.
b) Orientering fra HPU mødet mandag d. 18. september: Mødet kom meget til at dreje sig om de
efterfølgende infomøder for beboerne.
c) Orientering fra Helhedsplan infomøde nr.1 mandag d. 25. sept.: Det gennerelle indtryk er, at mødet
forløb ganske godt, og at dirigenten Finn Stubtoft håndterede opgaven fint.
10) Færdiggørelse af GAB-udvalgs kommissorier: Problemstillingerne blev kort drøftet, og
færdigbehandling af de to udvalgs kommissorier blev udskudt til næste møde. (Hvor oplæg om
Økonomiudvalget kommer fra Lars og om kommunikationsudvalget kommer fra Steen S./Lasse)
11) Præcisering af tidl. beslutning om GABs fællesmail og beboerkontakt:
Susanne kommer med på GABs fællesmail. De øvrige uafklarede spørgsmål udskudt til næste GAB møde

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
12) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
Lasse kritiserede, at Legepladsudvalget v. Biba har indkaldt til et beboermøde om vikingelegepladsen, uden
at GAB medlemmerne forinden er blevet orienteret og har haft mulighed for stillingtagen.
13) Informationer til næste GAB nyt (GBP deadline 28. sept./1. okt.): Birthe og Biba havde rundsendt et
oplæg i stikordform med forslag til indhold. Til oplægget blev det bemærket, at det ikke kun er BO-VESTs
administration, men også VAs formand Vinie Hansen, som ikke mener, at beboerrepræsentanter skal deltage
i møder med Landsbyggefonden.
11. oktober 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 13:
2017-13-6a: Der fortsættes med Nortec som leverandør af nyt vaskeri på de givne vilkår
2017- 13-8: Oplægget til vedligeholdelsesreglement fra udvalget og Susanne godkendt.
2017-13-9a: GAB kræver forsat, at beboerrepræsentanter kan deltage i fremtidige møder med LBF og kommune
2017-13-11: Susanne kommer med på GABs fællesmail.
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Referat fra møde nr. 14, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 10. oktober kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Mathias Hansen, Birthe Y. Nielsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon, Lasse Wilson.
Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Renè Leisin, Thomas Rasmussen, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard,
Susanne Palstrøm (ejendomsleder).

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag 2. nov. : Næste GAB møde, nr.15: Mødeforbereder: Zahir.
Særlige emner: Byggeudvalgs-møde med forberedelse af HPU møde 7. nov.
b) Tirsdag 7. nov.: Næste HPU møde
c) Tirsdag 14. nov.: Næste GAB møde igen, nr. 16: Mødeforbereder: Zahir. Særlige emner: ?
d) GAB julemiddag: Tirsdag d. 9. jan. Holdes i Køge. Susanne finder et godt spisested.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 13, torsdag 28. september: Godkendt efter ændringer.
3) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB møder ( - jf. listen nf.)
4) GAB nyt til næste GB Post, nr. 419, deadline to.26./sø.29. okt. Lasse og Steen skriver.
5) Dagsordenen: - Juletræ på torvet som nyt pkt. 7 (GAB udvalgskommissorier udskydes).
Pga. de mange afbud blev det besluttet ikke sætte emner fra emnelisten på dagsordenen, men at nøjes med
et kortere møde.

Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften:
a) Henvendelse fra Husdyrudvalget med ønske om bænk på legebanen: Henvendelsen blev drøftet.
Lasse orienterer Susanne.
b) Fra Legepladsbeboermødet om eftermiddagen: Der var et ganske lille fremmøde til beboermødet, men
alle på nær en, som var utilfreds med placeringen, stemte for forslaget om en vikingelegeplads i Vester ud til
grønningen. Lasse og Biba skriver et kort referat fra beboermødet.
7) Juletræ på Torvet:
Birthe fortalte, at Beboerhusgruppen har snakket udendørs juletræ på deres seneste møde, og der er ingen
problemer i fht. deres juleplaner med, at der igen i år opstilles et stort juletræ på Torvet, og at der laves et
arrangement første gang lysene tændes. Beboerhusgruppen regner med, at GAB står for tilrettelæggelsen.
Zahir har snakket med Henrik i Udlånskontoret, som vil sørge for gløgg og pebernødder. Zahir spøger
Susanne Messell og Jytte, om de vil være med igen i år. Driften anskaffer og opstiller juletræet. Juletræet
tændes torsdag 30. nov. kl. 17.00.
8) Præcisering af tidl. beslutning om GABs fællesmail og beboerkontakt :
Det blev drøftet, hvilke(n) mailadresse(r) GAB-udvalgenes kontaktpersoner skal bruge. Hvis GABs
fællesmail bruges også til dette, kan der blive problemer med alt for mange mails til GAB medlemmerne.
Der arbejdes videre med sagen.
9) Helhedsplan og HPU
a) Opsamling på de to informationsmødet 25. sept. og 3. okt.: Møderne var tilrettelagt af rådgiverne og
BO-VEST og havde til formål at informere beboerne om de forskellige tekniske løsninger og
problemstillinger, som der arbejdes med, og samtidig give beboerne mulighed for at få svar på deres
spørgsmål. Forløbet af de to møder og de forskellige spørgsmål og problemstillinger, som kom frem på
møderne, blev drøftet.
På GAB mødet var der stemning for at der i januar afholdes et beboerdialogmøde mellem GAB og
beboerne, hvor der ikke deltager repræsentanter for rådgivere og fra BO-VEST. Meget gerne med Finn
Stubtoft som dirigent. Lasse kontakter Finn og hører om dette kan lade sig gøre.
Referat fra møde nr. 14, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag den 10. oktober
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d) Andet vedr. HPU og helhedsplan: Der har været 1 års gennemgang af prøvehusene, hvor forskellige fejl
og mangler bliver rettet.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
10) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
- Fra IT udvalgets møde mandag 2. okt. med AF 86: Der kommer et oplæg fra AF86 i samarbejde med
DKTV og YouSee. - Fra VAs foreningsmøde 4. okt. om effektiv drift: Indlæg fra VA 4 Syd og Række, som
vil indgå en aftale om fælles drift. I øvrigt de samme diskussioner om effektiv drift, som på GAB møder,
hvor emnet er blevet drøftet.
11) Informationer fra GAB møde 14 til næste GAB nyt: - Om et beboerdialogmøde til januar med GAB
og beboerne. – Om vikingelegepladsen, som blev godkendt på beboermødet 10. okt.

6. november 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.

Oversigt over beslutninger på GAB møde 14
2017-14-7: Juletræ på Torvet igen i år.
2017-14-9a: Afholdelse af et beboer dialog møde januar 2018

Referat fra møde nr. 14, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse tirsdag den 10. oktober
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Referat fra møde nr. 15, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 2. november kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Renè Leisin, Bo Ragnvald, Thomas Rasmussen, Biba Schwoon, Lasse Wilson.
Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Birthe Y. Nielsen, Lars Skovenboe,
Steen Søndergaard.
Sille Nimholm træder ud af GAB pga. travlhed med uddannelse. René Leisin blev valgt som 2. suppleant på
beboermødet 28. marts og indtræder som GAB medlem. (Bo Ragnvald, som blev 1. suppleant, er allerede
tiltrådt.)
 19.00-20.00:

I. Byggeudvalgsmøde m. forberedelse til HPU møde nr. 45 tirsdag d. 7. nov.
a) Gennemgang af dagsorden til HPU mødet 7. november: Dagsordenen til HPU mødet blev gennemgået,
kommenteret og drøftet. Bl.a.: Til pkt. 1(referater fra HPU møder) fortalte Lasse, at referater fremover bliver
godkendt på mødet. Til pkt. 2 (kommunikation) blev læserbrevet fra en gruppe Galgebakkebeboere i AP og
Vinie Hansens svar drøftet. Vedr. tilbudet om at besøge Rækkehusene i Albertslund Syd, som har mekanisk
ventilationsanlæg, så var der stemning for at sige ja tak. Invitationen bør gælde for alle Galgebakkebeboere
med interesse for emnet. Til pkt. 3 (tekniske anliggender) Her var der stemning for, at placering af
ventilationsaggregater i de forskellige boligtyper afgøres ved urafstemning(er) blandt beboerne i hver enkelt
boligtype for sig. Til pkt. 4 (økonomiske anliggender) forbereder Thomas spørgsmål/ønsker om
konkretisering vedr. økonomien til HPU mødet.
c) Yderligere vedr. kommende HPU møde og helhedsplanen: • LLO om genhusning: Problemstillingen
blev drøftet, herunder muligheden for kollektiv indmelding af Galgebakken i LLO. • Isoleringsskum ind i
betonfacadernes hulrum?: Muligheden blev drøftet. Det blev nævnt, at denne mulighed for efterisolering
tidligere er blevet vurderet som ikke hensigtsmæssig. • Susanne orientere om de nye undersøgelser af
skimmelsvamp på Ejendomskontoret.
d) Forberedelse af beboerdialogmøde i januar: Lasse har fået tilsagn fra Finn Stubtoft, som var dirigent på
helhedsplan infomødet den 25. september, om også at være dirigent på dialogmødet. Men Finn kan dog
endnu ikke sige en præcis dato, hvor han er ledig.

II. Det ordinære GAB møde
Besøg af Benny Klausen og Ervin Olsen vedr. vaskeriprojektet.
Benny og Ervin, som er med i vaskeriudvalget, havde ønsket hurtigt at mødes med GAB, hvorfor starten på
det ordinære GAB møde blev udskudt 15. minutter. Indledningsvist kritiserede de forløbet, hvor de synes, at
udvalget er blevet hægtet af pga. udbudsrunden. Ervin havde endvidere en række kritikpunkter i fht.
formuleringerne i udbudsmaterialets kravspecifikation, og Benny mente ikke, at der kunne skabes nok plads
til, at alle de 11 nye vaskemaskiner kan opstilles.

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag 7. nov.: Næste HPU møde
b) Tirsdag 14. nov.: Næste GAB møde, nr. 16. Afbud fra Lasse. Mødeforbereder: Zahir.
Særlige emner: ?
c) Torsdag 30. nov.: Næste GAB igen, nr. 17. Mødeforbereder: Zahir. Særlige emner: ?
d) Tirsdag 9. jan.: GABs julemiddag.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 14, tirsdag 10. oktober.: Godkendt uden ændringer.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder: - Forretningsgang for henvendelser til udvalg/
kontaktpersoner/formand/ejendomsleder.
4) GAB nyt til næste GB Post, nr. 420. Deadline: 30. nov.: Lasse og Thomas skriver.
5) Dagsordenen: Ingen tilføjelser.
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Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften:
a) Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2017: Udskudt til næste møde, hvor Lars (Økonomiudvalgets
kontaktperson) kan deltage.
b) Beboerhenvendelse med ønske om stræderampe i Torv 3: Adgangsvejene til strædet består af trapper
og de oprindelige meget stejle ramper, som ikke kan benyttes med rollator eller med en el-crosser. Beboeren
søger derfor om, at trappen imellem gavlene og hen mod Torv 5 bliver lavet om til en rampe. GAB støttede
dette ønske. Susanne svarer beboeren.
c) Boligernes stand ved indflytning: Susanne medgav, at der igennem tiden har været problemer. Men der
er kommet nye håndværkerfirmaer til og også nye folk til at foretage flyttesyn. Der er gennemført kurser, der
arbejdes med at få reglerne tydeliggjort og strammet op, og der kommer nye og klarere vedligeholdelsesregler op på det først kommende beboermøde (oplægget blev godkendt på GAB møde 13).
d) Vedr. den store legeplads:
1. Beboerne, som bor i et hus i nærheden af legepladsen, har henvendt sig til GAB og til Driften med
ønsker om regler skiltning for begrænse støjgenerne, som de mener er blevet værre med den nye legeplads:
Legepladsen kun for (yngre) børn med tilknytning til Galgebakken og ikke for institutioner o. lign. Kun til
brug i dagtimerne. Der skal udvises hensyn til omkringliggende boliger. Ønsket og forslagene blev drøftet på
GAB mødet. Der var enighed om, at der ikke skal laves regler og skilte med restriktioner og begrænsninger
for brug af Galgebakkens legepladser. Susanne vil dog tage en snak med lederen af Bakkens Hjerte om
hensyntagen til beboerne i Galgebakkens boliger. Susanne svarer beboerne på deres henvendelse.
2. Efter at legepladsen er taget i brug, er der fremkommet forskellige ønsker om ændringer, bl.a. at fjerne
de nederste trin i rebstigerne og at ændre trinnene på klatrebjælken oppe i højeden. Sagen blev drøftet på
GAB mødet: Legepladsen er forsynet med faldunderlag og er sikkerhedscertificeret. legepladsen er anlagt
med henblik på at give udfordringer til alle børn i aldersgruppen to til ti år. Der en sektion, som er indrettet
specielt til de små børn og en sektion specielt til de større børn. Konklusionen var, at der ikke er behov for
ændringer af legepladsen.
e) Sten går i gang med at lære nyt program (WordPress) til brug for hjemmesiden.
f) Beboerønske om flytning af trappe og oprettelse af en ekstra p-plads: Beboeren ønsker, at trappen ved
Skrænt 3 bliver flyttet over på den anden side af rampen, så der kan laves en yderligere p-plads.
Henvendelsen blev drøftet på GAB mødet. Konklusionen var, at trappen ikke flyttes i indeværende budgetår,
og at beboeren må fremsætte et forslag til næste års budgetbeboermøde, hvis han ønsker ændringen skal
gennemføres. Lasse svarer beboeren.
7) Præcisering af tidl. beslutning om GABs fællesmail og beboerkontakt: Udskudt pga. tidsnød.
8) Første forberedelse af ekstra beboermøde:
Det blev besluttet, at beboermødet skal holdes i januar. Øvrig forberedelse udskudt til næste GAB møde pga.
tidsnød.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
9) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
- Nyt om juletræsarrangementet på Torvet: Zahir orienterede om forberedelserne. – Vedr. Tårnet: Der skal
holdes møde i Tårngruppen om økonomien. Derefter orientering til GAB.
10) Informationer fra GAB møde 15 til næste GAB nyt: - Beslutninger vedr. den store legeplads.

15. november 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
Oversigt over beslutninger på GAB møde 15-2017:
2017-15-6b: Ok til rampe i Skrænt 3
2017-15-6d. 1.: Nej til skiltning og restriktioner for brug af den nye store legeplads.
2017-15-6d.2: Nej til ændringer på den nye store legeplads.
2017-15-6f: Nej til flytning af trappe for en yderligere p-plads i Skrænt 3
2017-15-8: Der skal afholdes et beboermøde i januar 2018
Referat fra møde nr. 15, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag den 2. november
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Referat fra møde nr. 16, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 14. november kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Birthe Y. Nielsen, Bo Ragnvald, Biba Schwoon, Lars Skovenboe. Susanne Palstrøm
(ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Lasse Wilson.

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Onsdag 15. nov. 19.30: Møde i facadegruppen indkaldt af Benny.
b) Torsdag 30. nov. kl. 17.00 på Torvet: Juletræet tændes.
c) Torsdag 30. nov.: Næste GAB møde, nr. 17: Mødeforbereder: Zahir.
Særlige emner: - Byggeudvalg m. forberedelse af HPU mødet 5. dec. - Forretningsgang for
henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder og eft.flg.: - mailadresser til GAB og til
GAB udvalg/kontaktpersoner.
d) Tirsdag 5. dec.: HPU møde
e) Torsdag 14. dec.: Næste GAB møde igen, nr. 18. Mødeforbereder: Zahir.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 15, torsdag 2. nov.: Godkendt uden ændringer
3) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB møder (- jf. listen nf.)
4) Dagsordenen: - pkt. 8 (Håndtering af holdningskonflikter…) udskudt til næste GAB møde.
- Beboerhenvendelse vedr. kommende flytning som nyt pkt. 10.

Hovedpunkter:
5) Nyt fra og til Driften:
a) Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2017: Forbruget passer udmærket med budgettet, og der er plads til
kommende udgifter til den nye legeplads og andre større ting. I øvrigt inden bemærkninger.
b) BO-VEST spørgeskema om budgetprocessen: Det blev bemærket, at det havde været nødvendigt med
gentagne henvendelser til BO-VEST, inden økonomiudvalgets ønsker til rettelser blev indføjet i
budgetforslaget. Lars udfylder skemaet og sender det til BO-VEST.
c) Ugestatus-skemaer fra Driften?: Ejendomskontoret er startet op på ugentlige registreringer af opgaver
såsom antal beboerhenvendelser (personligt, tlf. og mail), antal flyttesyn, antal nyoprettede skimmelsager.
Susanne spurgte om ugeskemaerne også skal mailes til GAB? På GAB mødet var der ikke det store behov
for dette, men man ville gerne hurtige informationer pr. mail om akutte problemer, som f.eks. de aktuelle
problemer med tømning minicontainerne. Dels for at kunne orientere videre til beboerne, og dels som
baggrundsviden, hvis problemerne senere bliver vendt på et GAB møde.
d) Andet kort nyt til/fra Driften: - Renoveringen af vaskeriet er i fuld gang og det nye vaskeri åbner som
planlagt på fredag 17. nov. – BO-VESTs IT-system har haft problemer med afsendelse af mails. – Det nye
fiberkabel til ejendomskontoret er gravet ned, men er endnu ikke i brug. – Processen med at finde rådgiver til
undersøgelse af mulighederne for fælles Ejendomskontor og materialegård er i gang. Susanne spørger BOVEST om status.
6) Forberedelse af ekstraordinært beboermøde i januar
a) Dato: Det blev besluttet, at det ekstraordinære beboermøde holdes tirsdag d. 30. januar kl. 19.30.
((Efterfølgende på GAB møde 17 ændret til mandag d. 29. januar /ref.))
b) Beboermødets emner bliver: Digitale beboermøder. Vedligeholdelsesreglement. Agendaplan.
c) Materialer til beboermødet: Agendaplan og vedligeholdelsesreglement er næsten færdige, dog mangler
der et kort oplæg i tilknytning til vedligeholdelsesreglementet. Og Biba og Birthe kontakter Kristian for fotos
til reglementet. Oplægget til digitale beboermøder skal laves i samarbejde med Dina Stahl fra BO-VEST,
som også skal deltage i beboermødet. Vedligeholdelses-reglementet bliver på temmelig mange sider, så
Susanne forhører sig i BO-VEST, om det vedtægtsmæssigt er i orden, hvis forslaget til vedligeholdelsesreglement ikke bliver kopieret til husstandsomdeling, men lægges på hjemmesiden og til afhentning på
Ejendomskontoret (ligesom budgetter og årsregnskaber). Pga. det omfattende materiale til beboermødet skal
det husstandsomdeles/ gøres tilgængeligt senest 14 dage før beboermødet (dvs. senest tirsdag den 16. januar.)
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d) Dirigent: Biba forhører sig hos beboere, som plejer at kunne påtage sig opgaven.
7) Kort vedrørende helhedsplan og HPU
a) Fra mødet HPU/Ventilationsgruppen den 6. november: Ventilationsgruppen havde inviteret HPU
medlemmerne til mødet, som var et uformelt møde uden dagsorden og referat. Birthe, Lasse, Zahir og
Thomas havde mulighed for at deltage. På GAB mødet orienterede Birthe og Zahir om den brede drøftelse af
de forskellige emner, som fandt sted på mødet.
b) Fra HPU mødet den 7. november: Birthe og Zahir orienterede om bl.a. opsamling på og justering af
beslutningslisten, den udvidede undersøgelse af et større antal boliger for fugt og skimmel (der forventes at
kunne gennemføres i starten af 2018) og om en nærmere undersøgelse af tilstanden i prøveboligerne.
8) Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne:
Blev udskudt til næste GAB møde pga. det lille fremmøde til aftenens møde.
9) Fornyet henvendelse om den store legeplads.
Beboerne, hvis ønsker skiltning med restriktioner for brug af den store legeplads, som GAB på sidste møde
(nr. 15, 2. okt.) ikke ville støtte op om, er kommet med en fornyet henvendelse. De foreslår, at det besluttes
at skilte med, at legepladsen kun må bruges af yngre børn og at den kun må bruges i dagtimerne. På GAB
mødet forslaget drøftet, men GAB fastholdt, at der ikke bør opsættes skilte med restriktioner for brug af
legepladsen. Biba svarer beboerne.
10) Beboerhenvendelse med ønske om hjælp i forbindelse med fraflytning:
Beboeren beder GAB om hjælp i forbindelse med sin fraflytning, som skal finde sted ved årsskiftet.
Beboeren vil gerne have nogle gode råd om håndtering af sagen, fordi hun er bekymret for store
ekstraudgifter for det private fremlejemål, som beboeren ikke mener, at hun skal hæfte for pga. særlige
omstændigheder, da hun i sin tid fik boligen overdraget af BO-VEST. Endvidere vil hun gerne have, at et
GAB medlem deltager i syn af boligen.
GAB anbefalede, at beboeren henvender sig til Ejendomskontoret for at få en gennemgang af boligens
tilstand. Vedr. ønsket om at et GAB medlem deltager i syn af boligen, så har GAB tidligere besluttet, at GAB
medlemmer ikke skal deltage som repræsentanter for GAB, når der foretages syn af boliger i forbindelse med
ud- og ind-flytninger.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
11) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene: - Birthe orienterede om BLs Almene Boligdage, som finder sted
den 18.-19. nov. , og om de emner hun har tilmeldt sig. Biba deltager som repræsentant for VAs bestyrelse.
- Zahir orienterede om forberedelserne til juletræs-tændingen (30. november kl. 17.00), som er godt i gang.
1. december 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
Oversigt over beslutninger på GAB møde 16-2017
2017-16- 6: Afholdelse af ekstraordinært beboermøde tirsdag 30. januar.
2017-16- 9: fastholdt, at der ikke bør opsættes skilte med restriktioner for brug af den store legeplads.
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Referat fra møde nr. 17, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 30. november kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Bo Ragnvald, Thomas Rasmussen, Biba Schwoon,
Lars Skovenboe, Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Steen Søndergaard,
Lasse Wilson.

I. Byggeudvalgsmøde med forberedelse til HPU møde nr. 46
a) Gennemgang af dagsorden til HPU møde nr. 46:
1. Udskydelse af HPU mødet: Sammen med dagsordenen til HPU mødet meddelte Christian Lind, at han
ikke kan deltage tirsdag 5. dec., fordi han skal til møde med VAs bestyrelse om aftenen. Christian foreslår
HPU mødet flyttet til onsdag den 6. december. Imidlertid er der flere af GABs HPU medlemmer, som ikke
kan deltage 6. dec. HPU mødet kan i stedet afholdes mandag d. 11. dec. kl. 17 til 19. Zahir meddeler dette til
Christian Lind.
2. Bemærkninger til dagsorden for HPU møde nr. 46 – bl.a.:
Vedr. pkt. 1: I referatet fra HPU møde nr. 42 er der er (stadig) en fejlagtig formulering vedr. bagfald i
haverne ind mod soklerne, som endnu ikke er blevet rettet.
Vedr. pkt. 2: Besigtigelsen af ventilationsanlægget i rækkehusene, som BO-VEST foreslår finder sted
mandag d. 11. dec. må udskydes pga. det flyttede HPU møde (jf. ovf.). Endvidere skal der kalkuleres med
noget tid til at annoncere besigtigelsen fordi alle interesserede beboere på Galgebakken skal inviteres.
Vedr. pkt. 3: I bemærkningerne til 3.3 meddeler BO-VEST, at LBF d. 9. nov. har anmodet BO-VEST om, at
der iværksættes en ekstern granskning af de byggetekniske problemstillinger samt en granskning af
løsningsmuligheder. BO-VEST har haft kontakt med Ingeniør Mari Brandl fra Rambøll, som har ekspertise
indenfor krybekælderkonstruktioner og sokler. Konsekvensen af dette blev drøftet på Byggeudvalgsmødet:
Tilsyneladende indebærer granskningen, at or undersøgelsen af et større antal boliger, som ellers skulle starte
i januar, må udskydes og måske – afhængig af resultatet af granskningen – også ændres.
Vedr. pkt. 7: Landsbyggefonden har indvilliget i at mødes med beboerrepræsentanter fra GAB/HPU. Inden
fastlæggelse af dato og tidspunkt ønsker LBF et oplæg til en uddybende dagsorden. På byggeudvalgsmødet
blev det besluttet, at det ledige mødetidspunkt 5. dec. bruges til ekstra byggeudvalgsmøde, hvor der
formuleres emner og problemstillinger til en dagsorden for mødet med LBF. Thomas rundsender et skema
med overskrifter i punktform til brug for byggeudvalgsmødet.
Vedr. pkt. 10: BO-VEST ønsker at HPU møderne i 2018 frem til sommerferien fortsat bliver afholdt første
tirsdag i måneden. GAB er enige og vil gerne have, at dette allerede nu besluttes for hele året 2018.
b) Yderligere vedr. kommende HPU møde og helhedsplanen:
1. Orientering fra mødet i Facadegruppen 15. nov.: På mødet anbefalede beboer Christian Iversen, at der
anvendes et tyndere og anderledes isoleringsmateriale i de lette facader, så en forøgelse af facadetykkelsen
undgås. Benny Klausen kritiserede prøvehusenes facadeløsning især for, at de nye og tykkere facader ikke er
beskyttet af tagkonstruktionen, og han henviste til samtaler med personer i kommunen, som havde fortalt
ham, at kommunen ikke vil kunne godkende konstruktionen. Vedr. brug af tyndere isoleringsmaterialer blev
det på byggeudvalgsmødet fortalt, at muligheden blev undersøgt af rådgiverne tilbage i tiden, men de
konkluderede, at det ikke kunne lade sig gøre pga. meget høje krav til tilpasning af det anderledes
isoleringsmaterialet og pga. en væsentlig fordyrelse af arbejdet. Vedr. oplysninger og vurderinger med
relation til Galgebakkens helhedsplan, som ansatte i kommunen har givet til beboere fra Galgebakken, så
kontakter Thomas kommenen og anmoder om at få tilsendt notater fra samtalerne.
2. Tilsendelse af HPU dagsordner og referater: BO-VEST anmodes om også at maile HPU dagsordner og
referater til GABs fællesmail ( bestyrelsen@gbakken.dk ) samtidig med at der mailes til HPU.
c) Beboerdialogmødet: Ikke nyt om hvornår Finn Stubtoft kan deltage som dirigent, så dato kan ikke
fastlægges.
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II. Det ordinære GAB møde
Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Tirsdag 5. dec. kl. 17: GAB byggeudvalgsmøde om dagsorden for kommende møde med LBF
b) Mandag 11. dec.: HPU møde nr. 46. (opr. planlagt til 5. dec. men flyttet!)
c) Torsdag 14. dec.: Næste GAB møde, nr. 18. Mødeforbereder: Zahir. Særlige emner: - GAB
mødeplan for hele år 2018.
d) Tirsdag 9. jan.: GABs julemiddag: Afbud fra Lars.
e) Torsdag 11. jan: Næste GAB møde igen, nr. 1-2017. Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: ?
f) Mandag 29. januar: Ekstraordinært beboermøde (om vedligeholdelsesreglement og andet)
OBS: Mødet var opr. planlagt til tirsdag 30. jan. men flyttet pga. sammenfald med møde i BO-VEST.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 16, tirsdag 14. nov.: Godkendt.
3) Ikke nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. liste)
4) Dagsordenen: Ikke nye punkter.

Hovedpunkter:
5) Nyt fra og til Driften:
a) Fra åbningen af vaskeriet den 17. nov.: Åbningen gik rigtigt fint. Mange beboere kom forbi i løbet af
eftermiddagen, og de fik de hjælp til aktivering af nøglebrikken og vejledning i brug af maskinerne.
b) Vedrørende vedligeholdelsesreglementet: Den korrekte Galgebakkeversion af vedligeholdelsesreglementet er rundsendt. I reglementet mangler nu kun indsættelse af fotos. Der skal endvidere laves et
oplæg til behandlingen af reglementet på beboermødet. Det hele gøres færdig til næste GAB møde. BOVEST oplyser at hele vedligeholdelsesreglementet (som fylder temmelig mange sider) skal kopiere/trykkes
for omdeling til alle husstande op til beboermødet.
c) Udskiftning af de gamle Miele tørretumblere?: Der er store problemer med de fire gamle tørretumblere.
Susanne spurte om GABs indstilling til, at de gamle tumblere allerede i år bliver udskiftet med 4 nye? Der er
plads på årets budget til udgiften på 132.000 kr. GAB støttede, at de nye tørretumblere anskaffes i år.
d) Kort nyt til/fra Driften – bl.a.: • Albertslund kommune har givet byggetilladelse til den nye
Vikingelegeplads på skrænten ved Vester ud mod grønningen. CADO går snart i gang med opsætningen, så
legepladsen kan stå klar til brug inden årets udgang. • Genbrugsgården: Driften har haft møde med
beboergruppen. Der kommer en beboer mere til vagterne onsdag aften, så det ikke mere bliver nødvendigt
med en ejendomsfunktionær onsdag aften. Der bliver lavet flytbare vejledningsskilte på pladsen. Pris 35.000
kr. • Affaldsøerne: Vestforbrænding vil hen over julen lave ekstra tømninger af minicontainerne. Det
overvejes at opstille glasboblecontainere uden ved siden af affaldshusene, så der bliver plads til flere
minicontainere inde i husene.
6) Tidsplan op til ekstraordinært beboermøde mandag den d. 29. januar.
a) Færdiggørelse af oplæg til:
1. Agendaplanen: Er lavet færdig i efteråret og skal kun trykkes/kopieres til husstandsomdeling sammen
med det øvrige materiale.
2. Vedligeholdelsesregler: Oplægget til beboermødet behandles på næste GAB møde (nr. 18 den 14. dec.)
3. Digitalt beboerdemokrati: Zahir kontakter Steen S. og Lasse, og de aftaler, hvornår udvalget kan have et
oplæg til emnet klar. Zahir har kontaktet Dina Staal fra BO-VEST om deltagelse i beboermødet under
behandlingen af emnet. Dina går imidlertid snart på barsel. Hendes afløser til området digitalt
beboerdemokrati bliver Mads Lauritsen.
Alt materiale og alle oplæg til beboermødet skal husstandsomdeles senest 14 dage før mødet, dvs. senest
mandag den 15. januar. Indkaldelse og dagsorden samt sidste behandling af oplæg/materiale sker på GAB
møde 1-2018, torsdag d. 11. januar.
b) Dirigent: Det er endnu ikke lykkes at finde en dirigent til beboermødet. Birthe spørger videre.
7) Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne: Udskudt.
8) Vedr. kommunens asfaltarbejde: Kommunen har for nylig lagt ny asfalt på hovedstierne i
Hyldespjældet, hvilket er sket uden forudgående kontakt til ejendomskontoret. Fremgangsmåden og
kvaliteten af arbejdet blev drøftet set i lyset af tidlige erfaringen med kommunalt asfaltarbejde på
Galgebakkens hovedstier.
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9) Mailadresser til GAB udvalg og –kontaktpersoner: Zahir er kontaktperson til HPU og mailadressen
for kontakt til udvalget er hpu@gbakken.dk. De øvrige kontaktpersoner til GAB udvalg benytter deres egen
mailadresse, med mindre der ønskes en særlig xxx@gbakken.dk adresse.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
10) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene: Tænding af juletræet på Torvet torsdag 30. nov.: Alt gik som
planlagt. Susanne og Zahir laver en tjekliste og plan til brug for juletræstændingen til næste år.
11) Informationer til næste GAB nyt:
En række af informationer på aftenens GAB-møde bør der orienteres hurtigt om i den først kommende
Galgebakke Post. Især LBF’s krav om granskning af helhedsplanprojektet, men også det kommende
beboermøde den 29. januar og den nye Vikingelegeplads. Biba skriver til GB Posten, men kan først nå det til
søndag eftermiddag.
9. januar 2018. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over beslutninger på GAB møde 17-2017:
2017-17-I Byggeudvalgsmøde: - Ekstra byggeudvalgsmøde tirsdag 5. dec. om dagsorden til LBF møde
- HPU møde nr. 46 flyttes til mandag 11. dec.
2017-17-5c: Ja til udskiftning af gamle Miele tørretumblere allerede i år 2017.
2017-17-9: Principper for kontakt mailadresser til GAB udvalg.
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Referat fra møde nr. 10, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 15. august kl. 19.00 i mødelokalet
Opsamling fra ekstra GAB møde tirsdag 27 juni: Efter valget til HPU 19. juni består udvalget af: Thomas
R. Rasmussen, Bo Ragnvald, Steen Søndergaard, Lars Skovenboe, Birthe Y. Nielsen, Zahir Bashir. Jens
Ellesøe havde meddelt, at han trådte ud af GAB samt de GAB udvalg, han var med i. Bo Ragnvald, som på
beboermødet 28. marts blev valgt som 1. suppleant, tiltræder som GAB medlem. Lars Skovenboe bliver
kontaktperson for Økonomiudvalget.

Indledende punkter
Til stede: Renè Leisin, Mathias Hansen, Birthe Y. Nielsen, Thomas Rasmussen, Biba Schwoon, Steen
Søndergaard, Lasse Wilson. Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sten Hansen (sekr. og ref.).
Afbud: Zahir Bashir, Sille Nimholm, Bo Ragnvald, Lars Skovenboe.
1) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag 17. aug.: Møde i IT udvalget. (pt. ikke helt sikkert at mødet holdes.).
b) Torsdag 31. august: Næste GAB møde, nr. 11. Afbud: Susanne. Mødeforbereder: Steen
Søndergaard. Særlige emner: - Byggeudvalgsmøde den første times tid med forberedelse af HPU mødet
5. sept. - Sidste behandling af andre forslag fra GAB til BBM 19. sept.
c) Tirsdag 5. sept. kl. 17: HPU møde.
d) Onsdag 6. sept. kl. 19.00: Evt. ekstra GAB møde, hvis nødvendigt pga. indkomne forslag. Afbud Biba.
e) Tirsdag 12. sept.: Næste GAB møde igen, nr. 12. Mødeforbereder: Steen Søndergaard. Særlige emner:
- Besøg af Driftschef Dennis Malm. - Plan for mødeforberedelsesturnus - Kommissorier Økonomiudvalg
og Kommunikationsudvalg.
f) Lørdag 16. sept.: BO-VEST konference
g) Tirsdag 19. september kl. 19.30: Budgetbeboermøde.
h) Mandag 25. sept. kl. 18-21: Helhedsplan-infomøde nr. 1 (jf. Bygge Posten aug. 2017)
i) Tirsdag 3. okt. kl. 18-21: Helhedsplan-infomøde nr. 2 (jf. Bygge Posten aug. 2017)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 9, tirsdag 13. juni: Godkendt.
3) Ikke nye ønsker til emner (- jf. listen nf.)
4) Næste GAB nyt (GBP nr. 417 med deadline 31. august): Steen Søndergaard og Lars Skovenboe.
5) Dagsordenen: - beboerforslag om seniorboliger samt andre beboerforslag/ideer under pkt. 7b. – beløb til
fotografering af Galgebakken under pkt. 8.

Hovedpunkter:
6) Nyt fra og til Driften
a) Til orientering: - Status for Kontrakterne med DKTV: Susanne orienterede om, at BLs jurist vurderer,
at opgaverne har en sådan størrelse, at de skal sendes i udbud. Sagen og problemstillingen blev drøftet, og
der arbejdes videre med det i IT udvalget. – Lejekontrakt for beboerlokalerne (gml. Pub m.m.):
Kommunen har meddelt, at lejemålet, som ønsket af Galgebakken, kan fortsætte uændret, dog nu med en
opsigelsesfrist på kun 1 år. - Nyt vaskeri: Susanne orienterede om resultatet af licitationen samt om
drøftelserne i Vaskeriudvalget. På GAB mødet var der støtte til, at Susanne arbejder videre med sagen på
grundlag af licitationsresultatet. - Øvrigt kort nyt fra Driften. Bl.a.: - Siden 1. januar har Ejendomskontoret
registreret 88 skimmelsager. – Nogle steder har der været problemer med at få regnvand væk fra stierne. Det
bliver skaffet bedre passage hen til regnvandsbrøndene.
b) Til stillingtagen:
1. Stop for C2/C4 ombygninger?: Susanne havde lavet et økonomisk overslag over udgifterne til
ombygning af C2/C4 boliger til to C3 boliger. Efter drøftelse var konklusionen i GAB, at ombygningerne bør
fortsætte efter de gældende regler og retningslinjer (og som det blev besluttet på beboermødet 28. maj 2015).
2. At der arbejdes videre på fælles Galgebakken-Hyldespjældet projekt for kontor- og
medarbejderfaciliteter: Ideen om et fælles byggeprojekt kommer fra Galgebakkens og Hyldespjældets
Ejendomsledere. På det kommende budgetbeboermøde drejer det sig om, hvorvidt Beboermødet kan tilslutte
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sig, at der gås videre med at undersøge mulighederne for et fælles byggeri. På GAB mødet var der tilslutning
til, at sagen fremlægges på det kommende budgetbeboermøde. Det er vigtigt, at forslagets formuleringer
koordineres med Hyldespjældet, så det er det samme forslag, som de to beboermøder tager stilling til. Biba
kontakter Hyldespjældet. Endvidere blev det bemærket, at også licitationsresultatet af det hidtidige
byggeprojekt skal fremlægges for beboermødet. (jf. pkt. 7 fra GAB møde 9).
7) Forberedelse af budget 2018 og beboermødet 19. sept.
a) Godkendelse af endeligt budgetforslag 2018: Det foreliggende budgetforslag er grundigt behandlet og
gennemgået i Økonomiudvalget i løbet af sommeren. Forslaget indebærer en uændret husleje. Forslaget blev
godkendt af afdelingsbestyrelsen.
b) Andre forslag - med budgetkonsekvens?
GAB stiller forslag om: - Støtte på 1000 kr. til Natteravnene i Albertslund, og - Støtte på 5000 kr. til
Godthåbsparkens fyrværkeriforening. Beløbet på 6000 kr. kan afholdes inden for ovenstående budgetforslag,
men fremsættes særskilt for beboermødets stillingtagen til, hvorvidt Galgebakken skal støtte de to lokale
foreninger. Sten formulerer forslagstekst til næste GAB møde.
En gruppe beboere har tidligere tilsendt GAB og HPU et ideforslag om etablering af seniorboliger. På
GAB møde 9 blev forslaget kort drøftet, og konklusionen var, at beboerne må stille det på et beboermøde,
hvis de ønsker, at der skal arbejdes videre på det. Beboerne bør kontaktes (igen), så det sikres, at de alle er
klar over dette.
Kort inden GAB mødet har en beboer sendt en række ideer/forslag tiltænkt det kommende beboermøde.
Flere af ideerne/forslagene indebærer omfattende økonomiske konsekvenser og/eller vedrører byggeprojekter, som der endnu ikke er truffet beslutning om. Thomas kontakter beboeren for en afklaring.
c) Andre forslag til enten I: budgetbeboermødet eller II: et senere beboermøde:
I. Til budgetbeboermødet: - Licitationsresultatet for det hidtidige byggeprojekt og fælles GalgebakkenHyldespjældet projekt for kontor- og medarbejderfaciliteter (jf. pkt. 6b.2 ovf.)
- Hundelegepladsen. Blev godkendt på et tidlige beboermøde som et forsøg i en etårig periode, og
beboermødet skal nu beslutte om hundelegepladsen skal nedlægges eller fortsætte. Sten H. og Lasse snakker
sammen om formulering af tekst til beboermødematerialet.
II. Til et senere beboermøde inden udgangen af 2017: - Agendaplan. - Digitalt beboerdemokrati.
- Vedligeholdelsesreglement.
d) Indkaldelse og standard-dagsorden til budgetbeboermødet 19. september: Udkast (uden
Agendaplanpunktet) vedtaget. Frist for omdeling af indkaldelsen: tirsdag den 22. august. Frist for indkomne
forslag: tirsdag 5. september. Udsendelse af materiale: tirsdag d. 12. september.
8) Helhedsplan og HPU
a) Fra HPU mødet 4. juli. Bl.a.: Mangler i HPU referatet, at der skal holdes møde med Albertslund
Kommune. Der skal sikres mod bagfald hen mod soklerne, men stadig uafklaret, hvordan og hvor meget.
c) Fra dialogmødet 6. juli med div. beboergrupper: Der blev samlet op på mødet og det efterfølgende
forløb.
d) Nyt oplæg til GAB fra den lille ventilationsgruppe: Oplægget blev drøftet. Det vil være oplagt, at
gruppen stiller spørgsmålene til rådgiverne på det kommende informationsmøde 25. september. Lasse svarer
Jette Rank på hendes specifikke henvendelse.
e) Bekymringsbrev til VAs bestyrelse: Steen Søndergaard og Biba arbejder på det.
f) Andet vedr. Helhedsplan/HPU: - Lasse forhører sig om mulige dirigenter til Helhedsplan
informationsmøderne. – Susanne oplyste, at arkitekt Frank Sørensen er stoppet hos NOVA5, da han har fået
nyt job andet steds. – Biba/Kunstudvalget foreslår til GAB/HPU, at en beboer får et mindre beløb for at
udføre en professionel fotografering af Galgebakken inden renoveringen. I GAB var der ikke flertal for dette.
9) Præcisering af tidl. beslutning om GABs fællesmail og beboerkontakt. Udsat til næste GAB møde.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
Lasse har været forbi med en lille gave og en stor tak fra GAB til Jens for hans mangeårige indsat i GAB og i
GABs udvalgene.
- øvrige orienteringspunkter udsat til næste GAB møde.
1. september 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 10:
2017-10-6b.1: Ombygningen af C2-C4 boliger til C3 forsætter efter gældende regler.
2017-10-7a: Forslag til budget 2018 (med 0% huslejestigning) godkendt.
2017-10-7b: Forslag fra GAB om støtte til Natteravnene og til Fyrværkeriforeningen til BBM.
2017-10-7c.I: Licitationsresultatet og ideen om en fælles bygning i stedet fremægges på BBM.
2017-10-7c.II: Agendaplan, digital beboerdemokrati, vedligeholdelsesreglement på senere beboermøde i 2017
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