
Referat Bestyrelsesmøde  4GAB  
 
Til stede: Thomas, Bo, Lars, Birthe, Biba, Rene og Steen 
Kom senere: Sahir 
Afbud fra Lasse og Mathias.  
Der ud over deltog Susanne Palstrøm i mødet.  
 

Indledende punkter  

1) Oversigt over kommende møder  

a) Tirsdag d. 6. marts: HPU møde  

b) Torsdag d. 8. marts: GAB-møde nr. 4 Mødeforbereder: Birthe. 

c) BL’s 9. kreds weekendkonference 9. og 10 marts. Biba deltager 

d) Torsdag d. 22. marts: Regnskabsbeboermøde.  

e) Næste GAB – tirsdag d. 10. april kl. 19.00  Birthe og Lasse laver 
dagsorden.  Punktet om digitalt beboerdemokrati er ikke på dagens 
dagsorden, og udskydes næste gang.  

2) Foreløbigt referat fra GAB møde 3, torsdag d. 8 februar. (rundsendt.) 
Tages op på næste møde 

3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf. emnelisten nf. efter 
dagsordenen) Referatet tages op på næste møde 

4) Tilføjelser til dagsordenen?  

Orientering om henvendelser til bestyrelsen: 

• Orientering fra Bo Vest om datalinjer, tages op næste gang, hvis det ikke 
nås i dag.  

• Studerende der gerne vil besøge Galgebakken. Birthe har kontakten.  
• Henvendelse fra Asif.  
• Ervin har henvendt sig om vaskeriet.  
• Jytte Jørgensen har skrevet brev om bekymringer vedrørende Galgebakkens 

fremtid.  
• Henvendelse fra mand der har fået tilbudt, der spørger om bebyggelsens 

tilstand.  



Hovedpunkter:  

5) Nyt til/fra Driften.  

Der er udarbejdet ny APV for driften, og den er generelt rigtigt 

fint. Ud over arbejdsmængde og tidspres. Medarbejderne har fået 

resultatet udleveret i dag.  

a) Status på Ejendomsmester stillingen Der er 
ansættelsessamtaler d. 20. marts 

c) Regnskab 2017 - i samarbejde med Øko-udvalget Er sendt ud 
til økonomiudvalget, der ikke har nået at gennemgå det. 

Dog er der fundet en fejl allerede på side 2, hvor der 

fejl om huslejeforhøjelsen. Resten af regnskabet er ikke 

tjekket.  

Økonomiudvalget har tidligere indsendt flere spørgsmål 

økonomiafdelingen, og de er ikke besvaret, fx vedrørende 

antenne, der er blevet indsat som afskrivning. Fx om 

energiforbruget, hvor der dog i dag er kommer nogle 

grafer, men ikke nogen forklaring på hvorfor forbruget på 

fællesarealerne er steget med 31%, og det fremgår ikke 

umiddelbart fremgår af graferne. Susanne beder Bo Vest om 

at materialet og svar på spørgsmålene, så det kan uddeles 

til beboermødet. Det blev diskuteret, hvem i bestyrelsen 

der skulle kvalitetssikre svaret, men bestyrelsen 

besluttede at kræve at Bo Vest selv sikrer at der ikke er 

fejl i deres svar.  

d) Reducering af Vildt-/husskader (se vedhæftet) Susanne søger 
Naturstyrelsen om tilladelse til at reducere antallet af 

skadereder efter reglerne.  

e) Udskiftning af kopimaskine til udlånet (se vedhæftet) Det blev 
besluttet at punktet tages op igen, hvor der er lavet 

beregninger på det samlede forbrug, og orientering om 

betingelser for leje og eventuelt køb.  



f) Klistermærke til Galgebakkeposten – postkasser (se vedhæftet) 
Mærkerne er fine.  

6) Forberedelse Regnskabsbeboermøde d. 22. marts.  

Bestyrelsen besluttede at tage situationen  

a) Alt det praktiske vedr. beboermødet (se udkast, vedhæftet) 
Opgaverne er fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne. Susanne 
koordinerer arbejdet.  

b) Emner: Regnskab, Hundelegeplads, Digitalt beboerdemokrati.  

Efter en længere diskussion besluttede et flertal af bestyrelsen at 
bibeholde husdyrsudvalgets og grønt udvalgs forslag til 
afstemningstema på trods af en mulighed for at mudret resultet. 

c) GAB’ beretning og Arbejdsgrundlag for 2018+2019  

Biba retter forslaget til beretning og arbejdsgrundlag ud fra 
diskussionerne på mødet. Begge dele er vedtaget med de vedtagne 
ændringer.   

d) Jens Ellesøe foreslås som dirigent.  

Og har sagt ja. Steen er med-dirigent. 

e) Der er bestilt ekstern dirigent fra BO-VEST.  

Der er bestilt ekstern referent fra BO-VEST, ikke dirigent. 

f) Dagsordensforslag til RBM 22. marts 2018  

Godkendt 

Bestyrelsen beder Bo Vest om en udspecificeret oversigt over budget 
og forbrug på konto 119.  

Bestyrelsen tager skarpt afstand fra alder diskrimination og er enige om 
at anbefale forslaget fra Anne Marie Bødker forkastet.  

Bestyrelsen anbefaler at forslaget om at halvdelen af bestyrelsen kan 
vælte formanden. Bestyrelsen anbefaler at de der vælger formanden, 



også kan afsætte formanden. Da vi ifølge vedtægterne på GB har 
mulighed for enten at vælge formanden på et beboermøde eller blandt 
bestyrelsens egne medlemmer.  

Selvfølgelig skal der laves kontrolmålinger på vaskeriet. 

Biba fortæller om de eksisterende husreglement.  

7) Ansøgning om skur til Genbrugsgruppen (ansøgning vedhæftet)  

Bestyrelsen svarer gruppen, at de må stille forslaget til budgetbeboermødet.  

8) Lysudvalg - Albertslundlampen  

9) Deltagelse ved ansættelse af ny projektleder til HPU  

Det har vi ingen indflydelse på.  

10) Betaling af switch til IT – kan det tages af overskuddet for regnskab 
2017? v. Thomas  

Thomas trækker 

11) Kunstudvalg v. Birthe  

12) Ved besøg hos Blåkildegård, vil GAB betale for bespisning af max 10 
personer fra Galgebakken?  

13) Ugle kasser, (se vedhæftet)  

14) Træfigurer som blev godkendt på BBM 2017 -evt. anden placering.  

Andet 
Bo Vest har ikke sendt dagsorden til sidste HPU møde til alle GABs medlemmer. 
Det har nok været Sten der tidligere har sendt den rundt.  

 

 

 


