
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 7 den 15.05.2018 med 
markvandring  
Kl.16.00 – 22.00 
Til stede  

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

Ikke til stede  

Afbud 
Birthe Y Nielsen(BYN), Annemarie Bøttger(AMB), Steen Søndergaard(SSØ), 

 

Fra drift 

Susanne Palstrøm(SP) 

 

 

Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er.: Peter(PM) 

Referent til dette møde er.: Lasse(LW) 

 Emne  

Beslutning / 
Orientering Referat 

1. 1) Foreløbigt referat fra GAB møde 6 og Ekstra 
møde   

 
2) Nye ønsker til emner på kommende GAB 

møder? (jf. emnelisten nf. efter 
dagsordenen) 

 
 
 

Beslutning.  Referat fra EOM er godkendt. 
 
SKY 
Digital beboere demokrati 
Skilte ved bomme er væk. 
Træer på p-pladser 
Live stream af beboermøder 
 



3) Tilføjelser til dagsordenen? 
 

2. Nyt fra FU 
Beboer henvendelse vedr. køb af trækvogn  

Orientering og 
Beslutning. 
 
 

Beboerhenvendelse fra over 9-10 vedr. indkøb af div. ting i strædet er slidt. Det kan desværre ikke gives ok til da det er en 
beboermøde beslutning at strædepenge indfryses til efter helhedsplanen. 
SP fremlægger omkring indkøb af ny kopimaskine til udlån. Bestyrelsen opfordre til at måneds sedlen kan komme i 
Galgebakkeposten. 
EO går videre med det til beboerhuse gruppen, hvis der skal indkøbes en mindre printer bliver det for deres eget budget. 
Ved større print vil dette kunne ske ved hjælp af SP på ejendomskontoret. 
SP giver orientering omkring vandforsøg. Møde omkring dette ville bliver afholdt med bestyrelsen den 30/5-18 
SP sender infobrev rundt til alle beboere og gør opmærksom på hvordan reglerne, LS forslår at vi laver en markvandring 
mere efter sommerferien, hvor der kontrolres overholdelse af reglement, og vi gør beboerne opmærksom på dette inden så 
de har mulighed for at leve op til beboermødebeslutning omkring regler. 
SP fortæller omkring kandidater til stillingen som ejendomsmester. 
 

3.  Evaluering af markvandring  
 

Orientering og 
Beslutning  

Adgangsforhold til kompostbeholder, flytter hegnet, så indkørslen er i modsatte end. 
Gennemgang af stræderne , så de lever op til reglementet, SP sender en besked rundt til alle beboere, gerne med tegning 
og grafik, at de skal rettes til så gårdmænd kan komme til. 
Rensning af  betonvæg, ved alle indkørsler, SP indhenter priser på rensning samt lamper ved de indkørsler der mangler. 
SP sender besked til beboerne i Skrænt 1 ud mod sønder om at deres hække skal klippes. 
SP orienter om mulig placering af ny medarbejderfaciliteter, og der arbejdes videre. 
LW orienter vedr. bakkes hjerte, og der blev kigget på mulig placeringer af Gl.Pub, udlån og værksted.  
SP undersøger pris på hegn til Mark 2-4 
Skilte klippes fri de steder hvor der er bevoksning  
SP undersøger pris på flytning af trappe ved skrænt 3´s parkering 
SP undersøger priser kantklipning  
SP får kigget på lemmene til krybekælder, disse har flere steder huller så kattene kan komme der ind. 
SP undersøger pris på større kummer til træerne på rullebakken. 
 

4. Evaluering af møde med VA og Ulrik Orientering og 
Beslutning 

LW fortalt kort omkring mødet ud fra de kritik punkter vi har haft sendt til VA bestyrelsen og ledelsen i BO-VEST det følges 
op med et møde senere på året.  

5. Info møde vedr. helhedsplanen  Beslutning. Der er indkøbt en referent  
Som dirigent forslået Dorte Brink LW tager kontakt til hende, 
Som meddirigent forslår vi BYN, LW snakke med hende. 
Der sættes kun stole op, og der skal bruges projekter og Com. LW får SP til at tag hånd om dette. 
Husk at vi ikke indgår i tekniske spørgsmål. 



Vigtigt omkring økonomi. 
Vi tager skema A med. 
 
 
  

6. Møde med Gransker  Beslutning. LW forslår at der tages et formøde den 30/5 eftermøde med oplæg fra vand. 

7. Bakkens hjerte brug af genbrugsgården. 
Renovering af Bakkens hjerter  

Orientering og 
Beslutning.  

Genbrugsgården har henvendt sig da der har været problemer med noget personale fra Bakken Hjerte, og de ønsker derfor 
en løsning på dette. LW får SP til at lave et kort til personalet for 1 voksen og max 3 børn. Og giver ledelsen for Bakkens 
hjerte besked om retning for brug 

8.     

9.    

10.    

11.    

12.     

13.     
 

Kommende møder:  

Torsdag 24 maj VA Generalforsamling i musik teater  

Torsdag d. 31 maj BO-VEST Repræsentantskabsmøde 

Torsdag d.7 Juni møde med Gransker 

Torsdag d. 7 juni GAB- møde nr. 8  

Tirsdag d. 12 juni HPU -møde 

Torsdag d. 21 juni GAB- møde nr. 9 

 

 

 

 



 

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. 
• d: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter. 
• e GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere. 
• 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. 

 

      Den 15/5-18 

Med Venlig hilsen 
      Thomas, Peter og Lasse 
        

 

 

 

 

 


