
 

Dagsorden GAB Bestyrelsesmøde nr. 19 d. 18. december 2018 
Kl.19.00 – 22.00 
 
Forventede deltagere: Lasse, Peter, Thomas, Maria, Zahir, Birthe, Steen, Anders og Heidi. 

Afbud: Ervin er trådt ud af bestyrelsen. Orienteringsmail rundsendt til bestyrelsens medlemmer fredag d. 6. december.  

Fra driften: Susanne deltager ikke 

Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er: Lasse 

Referent til dette møde er: Steen 

 
 Emne Orientering Beslutning 
1. Husdyrudvalget Husdyrudvalget er inviteret til en times møde om 

nedenstående punkter (Bilag 1) 
1. Drøftelse af samarbejdet mellem udvalget og 

bestyrelsen 
2. Drøftelse det videre arbejde frem mod en 

vedtagelse af et nyt husdyrreglement. 
 

Efter udvalget har forladt mødet, skal der tages endelig 
beslutninger om  
a) Dato for det ekstraordinære beboermøde 
b) Færdiggørelse af reglementet 

2. Godkendelse af dagsorden og 
referat 

Foreløbigt referat fra GAB møde 18 d. 6. december 2018 er 
rundsendt af Steen d. 11. december (Bilag 2). 

a) Dagsordenen godkendes med eventuelle ændringer. 
b) Godkendelse af referat fra sidste møde, med eventuelle 

ændringer.   
 

3. Orientering fra driften mv Susanne rundsender en mail til orientering, og vi beder Birte 
om orientering fra Tårn projektet. Endelig vil Thomas og 
Lasse orientere om invitation til GAB fest (Bilag 8) 
 
Susannes rundsendelsen bliver lagt på OneDrive, når den 
modtages 
 

Orienteringspunkt  



 

 
 
4. 

 
 
Nyt fra udvalgene 

 
 
• Legepladsudvalget (5. december) 
• Grønt udvalg (10. december) 
• Andre udvalg 

 
Hvis dagsorden til næste HPU møde er kommet, orienteres 
der om det.  

 
 
Orienteringspunkt 

5. Valg til diverse udvalg  Da Lars og Ervin er trådt ud af bestyrelsen, mangler vi 
kontaktpersoner til forskellige udvalg: 

• Økonomiudvalg  
• Lysudvalg 
• Genbrugsgården 

Kontaktperson oversigten er vedlagt som bilag 3 

a) Valg af kontaktperson og deltager i økonomiudvalget 
b) Valg af kontaktperson til lysudvalg 
c) Valg af kontaktperson til genbrugsgården 
d) Parkeringspladsudvidelses tovholder 

 

6. Opfølgning på beslutninger fra 
beboermødet om reglementer 

Referatet fra det ekstraordinære beboermøde om 
reglementer er godkendt af dirigenterne (bilag 4) og der skal 
tages beslutning om, hvordan beslutningerne udføres og 
distribueres.  

a) Plan for gennemlæsning og godkendelse af de endelige 
reglementer 

b) Plan for mangfoldiggørelse og distribution 
 

7. Sekretærfunktionen Oplæg fra Lasse og Steen om mulighederne, med 
udgangspunkt i Susannes oprindelige opgørelse af 
sekretæropgaver (bilag 5) og de af Susanne beskrevne 
muligheder (bilag 6). 
Oversigt over den nuværende beløbsramme, fremsendes, når 
vi har fået den fra Bo Vest. 

Der tages beslutning om: 
a) Hvilken model ønskes ansættelsen foretaget efter 
b) Timetal / økonomi 
c) Iværksættelse 

8. Beboerhenvendelser Henvendelse fra beboer vedrørende kvaliteten i 
malerarbejde (bilag 7). Susanne kommer med en redegørelse 
inden mødet. 

a) Beslutning om, hvorvidt og eventuelt hvad 
bestyrelsen skal gøre 

9. Eventuelt 
 

Og korte punkter Her kan ikke træffes beslutninger 

 
 
Kommende møder:  

Tirsdag d. 8. januar HPU møde 
Torsdag d. 10. januar GAB-møde 1 

  



 

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder: 
I. Ønsker fra GAB medlemmer: 

a) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere. 

b) Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter. 

c) GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere. 

d) Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt 

e) BO-VESTs bestyrelsesweb (Lars) 

f) Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder. 

g) Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne 

II. Afventer oplæg fra GAB udvalg: 

a) Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget. 

 
Bilagsliste 
 
Bilag 1 – Invitation til husdyr udvalg 
Bilag 2 – Foreløbigt referat fra sidste GAB møde 
Bilag 3 – Kontaktperson oversigt  
Bilag 4 – Referat fra ekstraordinært beboermøde 
Bilag 5 – Oversigt over sekretæropgaver 
Bilag 6 – Orientering fra Susanne (var også bilag på sidste GAB møde) 
Bilag 7 – Beboerhenvendelse 
Bilag 8 – Invitation til GAB fest 
 
 
Venlig hilsen 
 
Steen og Lasse 


