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Referat fra GAB møde 3 torsdag den 08/02-18 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Til stede.: Birthe(BN), Thomas(TR), Lars (LS), Lasse(LW), Susanne( SP), René (RL), Biba(BS), Bo(BR), Zahir(ZB) 
Steen S(SS)( deltog fra punkt 6) 
Afbud fra Sten H, Mathias 
 
Mads Lauridsen fra BO-VEST kom og fremlage digital beboerdemokrati for bestyrelsen, udvalget der har 
arbejdet med området ,forslår version 3  

Mads udarbejder svar til de spørgsmål vi har ? 

1) Oversigt over kommende møder  
a) Tirsdag d. 20 februar Økonomiudvalgsmøde 
b) Tirsdag d. 6. marts: HPU møde 
c) Torsdag d. 8. marts: GAB-møde nr. 4 Mødeforbereder: Birthe. Afbud fralw  
d) BL’s 9. kreds weekendkonference 9. og 10 marts.  
e) Torsdag d. 22 marts: Regnskabsbeboermøde. OBS ændret dato. 
 

2) Foreløbigt referat fra GAB møde 2, tirsdag d. 23 jan. (rundsendt.)BS retter korrektur. 
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf. emnelisten nf. efter dagsordenen) 

Intet nyt 
 

4)Tilføjelser til dagsordenen? 
Nyt Fra Mikkel fra BO-VEST  
BS vedr. kontrakt for AF 
 

5) Evaluering af ekstraordinært beboermøde fra d. 29. januar. 

 a)Vedligeholdes reglement. Temamøde ? 

BN, syntes det var et problem at et udvalgsmedlem rejser sig og siger der er fejl i lovteksten, SP har kontaktet BO-
VEST for hørt om det ved Juristen og det passer det der står. 

Temamøde.: Mandag den 19/3-18 kl. 19.30( BS spørger om Anita kan deltage og vender tilbage til LW Indkaldelse 
Laver BN og LW 

6) Nyt til/fra Driften. 

Flytning er gået godt, mangler dog stadig internet. 

De gamle lokaler ser fornuftige ud, og Galgebakkeposten forsætter der over, mangler dog en printer, vi finder en 
løsning inden næste gang redaktionen er samlet. 

a) Ejendomsmester stillingen 
 Stillingen er slået op diverse steder med frist den 18/2-18 
 Ansættelse udvalget kommer fra GAB til at bestå TR, BN og LW. 

BN spørger ind til funktionerne på kontoret om SP tænker på at ændre i forholde til selv 
ejendomsmester stillingen. SP forstiller sig ikke at ændre på denne opsætning.  
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TR Spørger om der kan fortages en test så vi finder den rette, der stemmer ind i vores arbejdes 
måder. 
Forslag til dato 27/2-18. for afholdeles af samtale med kandidater. 

b) Regnskab 2017  (Runsendt) 
SP fremlægger på beboermødet med assistance fra LS,TR og LW 
 
 

7) Forberedelse Regnskabsbeboermøde d. 20 marts. 

 a) Alt det praktiske vedr. beboermødet (se udkast, vedhæftet) 
 ændring af dato, vedligeholdsreglement fjernes fra dagsorden. 
 b) Emner: Regnskab, Hundelegeplads, Digitalt beboerdemokrati. 
 c) Jens Ellesøe foreslås som dirigent. LW kontakter ham. 
 
8) Lysudvalg – Albertslundlampen 

BS fremlage at udvalget ønsker penge til en el montør for at få sat et forsøg i gang vedr. en resturet lampe. 
TR nævner at han syntes tidspunktet er forkert.  
Der blev stemt om det og der var flertal for at dette projekt ikke igangsættes  
 

9) Deltagelse ved ansættelse af ny projektleder til HPU( Udskydes) 

10) Kontakt fra Mikkel.  

Vi kommer desværre  ikkew til at modtage et samlet regnskab, men som vi har modtaget tidligere. RL forslår at 
det tages op at vi får elektroniske måler allerede nu, da vi ikke ved hvor længe der går i forhold til Helhedsplanen. 

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer): 
 

11)  Carsten Brank, fra Antenneforeningen har tilbudt, at møde op med DKTV, til en informationsaften.         
Hvor de også kan vejlede omkring routere og tilmelding 
Der spåføres et pkt. Vi skal regere senest  mandag  

  
12) Informationer fra GAB-møde 3 og til næste GAB-nyt Galgebakkeposten Hvem skriver  

 René  og Lars  

Tema møde 
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