
 

Dagsorden til møde nr.2 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse torsdag d. 23. januar 2018               Side 1 af 4 

Referat fra GAB møde, nr. 2 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse. 

Tirsdag den 23. januar 2018 kl. 19.00 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Til stede og afbud:  
Birthe (BN), Thomas (TR), Lars (LS), Lasse (LW), Susanne (SP), René (RL), Biba (BS), Bo (BR), 
Steen(SS), Zahir (ZB) 
Afbud fra Sten H 
 
6 19.00-19.20 Indledende punkter 
1) Oversigt over kommende møder  

a) Mandag 29. januar: Ekstraordinært beboermøde (agendaplan, vedligeholdelsesreglement og IT) 
b) Mandag den 5. februar: HPU møde 
c) Torsdag 8. februar: Næste GAB møde igen, nr. 3: Mødeforbereder: Birthe. Særlige emner: 
- Indkaldelse m. standarddagsorden til RBM 20. marts. Forslag til ny placering af hundelegeplads. 
 – Digitalt beboerdemokrati. - Husreglement.  
d) Andre kommende møder? 

Ingen nye møder at tilføje 
 
 

2) Foreløbigt referat fra GAB møde 1, torsdag d. 11 jan. 
Intet at bemærke   
 

3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf. emnelisten nf. efter dagsordenen) 
Vi forholder os til det løbende, og Birthe tager med, hvis der kommer nye ønsker. 

4) Tilføjelser til dagsordenen? 
Info om Lejerbo Kbh. kommer under punkt 10. 

 

 
 

Hovedpunkter: 
5) GAB- kontoropgaver. 

Sten er desværre sygemeldt på ubestemt tid, og opgaverne skal vi fordele, så de bliver løst. 
Bl.a. Dagligdags opgaver, Beboerhenvendelser.  
SS og LW kigger på hjemmesiden på torsdag den 25/1-18. 
BY forsætter som mødeforbereder de næste 6 gange for at skabe ro omkring 
mødeforberedelse. BS nævner muligheden for at købe en vikar til at løfte nogle af de store 
opgaver, som f.eks. referater af beboermøder. Det synes alle, er en god ide. 
SP forsætter med mødeforberedelse.  
SP har sendt en liste ud med opgaver til det kommende beboermøde og fordeling af opgaver 
til bestyrelsesmedlemmerne. 
Listen ligger hos SP. 
SP afventer besked fra BO-VEST, om vi kan få hjælp til skrivning af referat. 

 
 
 

 6) Nyt til/fra Driften. 
Vaskeri: Udvalget har holdt møde, og SS fremlægger de tanker, udvalget har gjort sig vedr. 
aflevering af det nye vaskeri. De mener ikke, at aflevering er foretaget og  
 fulgt op omkring de krav og betingelser, som står i kontrakten. SS foreslår, at vi kræver, at 
BO-VEST lever op til kontrakten og udbudsmaterialet, og det er vi alle enige om. 
TR foreslår, at der bliver foretaget tests på alle programmer, samt på alle typer maskiner. 
Effektmåling: BS nævner her, at vaske- og tørreprocessen skal med. 
SS sender brev til Bent Petersen, BO-VEST, som har stået for udbuddet. 
SS & LW sætter sig ned og laver et oplæg vedr. bestyrelsens kritik. 
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SP går tilbage til kollegaerne for at få dem med til den endelige overdragelse, så vi er sikre 
på, at det opfylder alle afleveringskrav fra udbuddet. 
BS mener også, at der skal rettes en stor kritik af Nortec, da opfyldelsen af krav før 
afleveringsforretningen også er deres ansvar. 
 
Flytning af ejendomskontoret til Øster 10-7: Der flyttes den 12.-13.2. og holdes lukket, så alt 
kan komme på plads. (Flyttedatoen senere flyttet til et tidligere tidspunkt.)  
Vi skal derfor kigge det igennem, som er i mødelokalet, så der kun kommer det med, som skal 
bruges. LW har lovet at pakke GAB kontoret. 
 
Flyttesagerne daler lidt i feb., men desværre stiger antallet af skimmelsager. 
 
Opgaven at finde en placering til evt. nyt byggeri af medarbejderfaciliteter m.m., fælles med 
Hyldespjældet, er i gang. BY nævner, at man skal være opmærksom på, at placeringen skal 
være tæt ved skellet mellem de to bebyggelser. BS nævner, at det vigtigste er at finde et sted, 
hvor der kan bygges uden problemer med jordkvaliteten. 
 

 
 

7) Sidste forberedelse af ekstraordinært beboermøde d. 29. jan. 
 

 a) Alt det praktiske vedr. beboermødet  
  Det praktiske er på plads.  
  Pkt.5:Der er desværre nogle smuttere og tastefejl i vedligeholdsreglementet. BS går det  

  igennem, og sender rettelser til SP. Disse kommer på det oplæg, der bliver vist i diasshow. 
 
Beboerhenvendelse: TR har snakket med vedkommende, og de er blevet enige om det 
fremsatte ønske. 

 
 b) Jens Ellesøe foreslås som dirigent. 

 Formøde kl.19.00. BY giver Jens besked. 
 

 8) Status for arbejdet med forslag til ny placering af hundelegepladsen  
Grønt udvalg har holdt møde med ny placering på dagsordenen. Der arbejdes med forslag, 
der skal koordineres med husdyrudvalget. BS har kontaktet ZB, der skal finde frem til, hvem 
der i dag betragtes som udvalgsmedlemmer. 

 9) Status for forberedelse af forslag om digitalt beboerdemokrati til RBM. 
Mads fra BO-VEST kommer til GAB møde 3 kl. 19.00 og holder oplæg. 

  10) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:  
Manglende kommissorium for Kommunikationsudvalget: Udvalget holder nyt møde. Der vil 
derefter komme et nyt forslag til kommissorium. 
Lejerbo København ønsker optagelse i BO-VEST. Oplægget er fremlagt for nylig på et 
beboer-informationsmøde, og Galgebakkens repræsentanter ber nu om stillingtagen til 
spørgsmålet inden deltagelse i det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Af de 
tilstedeværende GAB-medlemmer var 6 for og 2 imod. 

 
 

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer): 
 

10)  Opfølgning vedr. møde om de lette facader i Beboerhuset, indkaldt af Benny, d. 22. januar 2018. 
TR fremlægger lidt fra mødet, suppleret af BS, omkring risikoen ved den løsning for facade og 
overgang mellem tag og tagrende, der er valgt til prøvehusene, som det kan ses i gårdhuset i Mark.  
Løsningen er valgt, fordi der ikke har været penge fra Landsbyggefonden til at omlægge taget. 
Bekymringerne går dels på den arkitektoniske løsning, dels på risikoen for udvikling over årene af 
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fugt bag facadepladerne. BS nævner også, at der var en stor diskussion omkring dampspærre. BS 
foreslog på mødet, at der nedsættes en gruppe med repræsentanter for de eksisterende grupperinger, 
der kan samle alle de løsningsforslag, der er fremsat, og stille spørgsmål til dem. Repræsentanterne 
har været inviteret af GAB i juli måned til et samlet møde, men alle interesserede beboere opfordres 
til at sende deres forslag og spørgsmål til hpu@gbakken.dk  
LW har taget notater fra mødet og sagde på mødet, at disse vil blive fremlagt på næste 
byggeudvalgs- og HPU-møde. 

 
11)  Næste HPU møde: skal der afholdes ekstraordinært Byggeudvalgsmøde, når dagsordenen til 
HPU-mødet er modtaget? 
Søndag d. 4/2 kl. 11 afholdes byggeudvalgsmøde. 
12) Informationer fra GAB-møde 1 og 2 til næste GAB-nyt i GalgebakkePosten. 
Der tages punkterne med fra sidst, og tilføjes information om Lejerbo Kbh. 
 

 
Med venlig hilsen: 
Referent Lasse Wilson
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB-møder: 
(Ajourført på GAB-møde 1E, onsdag 3. jan.) 
I. Ønsker fra GAB-medlemmer: 
• a: GAB’s kommunikation til forskellige grupper af beboere 
• b: GalgebakkePosten, – herunder GalgebakkePosten som netbaseret udgave. 
• c: GAB-sekretærens arbejdsopgaver. 
• d: Hundelegepladsen, ny placering (Oplæg om placering på GAB-møde 3, 8. feb.)  
• e: Digitalt Beboerdemokrati - herunder også forslag til dirigenter 
• f: GAB’s og GAB-medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere 
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB-nyt 
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb (Lars) 
• i: Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder 
• j: Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne 
 
II. Afventer oplæg fra GAB-udvalg: 
• a: Status for IT og TV: DKTV og YouSee. (IT-udvalget fremlægger på GAB møde 1, 11. januar) 
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget. 
• c: Revision af Husreglementet behandles i Husreglementudvalget 
 
BILAG: 
 
Pkt. 2: Foreløbigt referat fra GAB-møde 1E, onsdag d. 3. jan. (rundsendes på mandag d. 8. jan.) 
Pkt. 5b: Tekst til BO-VEST-beretning om GB (vedhæftet og omdelt af Susanne på GAB møde 1E, 2018) 
Pkt. 6: Udkast til Beboermødeindkaldelse med dagsorden m.m. (vedhæftet.) 
Pkt. 9a: Dagsorden til HPU møde nr. 47, onsdag 10. jan. (vedhæftet) 
 


