
Ekstraordinær Bestyrelsesmøde den 09.05.2018 i Mødelokale 
i ejendomskontor 
Kl.20.00 – 22.00 
Til stede  

Maria Ottesen(MO), Annemarie Bøttger(AMB), Heidi Nielsen(HN), Lasse Wilson(LW) , Erwin Olsen (EO), 
Thomas Rasmussen(TR)Peter Mortensen (PM) Lars Skovenboe(LS) 

Fraværende 
Zahir Bashir(ZB),Birthe Y Nielsen(BYN),Steen Søndergaard(SSØ) 

Fra drift 

 

 

Referat   
Mødeleder til dette møde er .: Thomas(TR) 

Referent til dette møde er.: Lasse(LW) 

 Emne  

Beslutning / 
Orientering Referat 

1. Gennemgang af FU ´s kommissorium  Beslutning.  Efter dialog og gennemgang med små justeringer blev det godkendt og LW indtræder igen  
 

2. Nyt fra formanden Orientering og 
Beslutning. 
 
 

LW fremlagde at han sammen med MO har deltaget i møde med Jeanette og Martin fra Bo-Vest i forhold til samarbejdet, og 
kom med alle GAB problemer, det har taget det med videre og der afholde evalueringsmøde med den på GAB møde den. 
30/8 
LW er blevet kontaktet af den lille ventilations gruppe som gerne vil have Sergio med til møde med Gransker, det ønsker 
GAB ikke.  
Det blev besluttet at vi afholder møde efter markvandring 
Emner.: 
Infomøde 
Møde med Gransker  
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Kommende møder: 

 

  Tirsdag d. 8 maj: HPU møde. Aflyst 

  Tirsdag d. 15 maj  Markvandring kl. 16 : GAB-møde nr. 7 (Ulrik og Vinie deltager først del)  

Torsdag 24 maj VA Generalforsamling i musik teater  

Torsdag d. 31 maj BO-VEST Repræsentantskabsmøde 

Torsdag d. 7 juni GAB- møde nr. 8  

 

 

 

 



 

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder: 

 
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: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter. 
• e GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere. 
• f: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt 
• g: BO-VESTs bestyrelsesweb (Lars) 
• h: Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder. 
• i: Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne 
 
 
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg: 
• a: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget. 
• b: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget. 

 

      

        
 

 

 

 

 


