Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

Materiale til:

GALGEBAKKEN , Øster 10-7a
2620 Albertslund
gabkontor@gbakken.dk

Budgetbeboermøde

Tirsdag den 24. september 2019 kl. 1930 i Beboerhuset

Endelig dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigenter.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere.
Godkendelse af forretningsorden.
Godkendelse af dagsorden.
Budget 2020
a. Fremlæggelse og diskussion af budget 2020
b. Behandling af indkommende forslag til budgettet
1. Ny p-pladser på B og C indkørslen for 100.000 kr.
2. Renovering af Albertslund lamper 100.000 kr.
3. Anlæggelse af motionsrum ansøges der om 20.000 kr.
4. Etablering af bænk for 5000 kr.
c. Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119)
d. Antennebudget
e. Godkendelse af det samlede budget

7. Eventuelt

Budgetforslag (den korte udgave) er husstandsomdelt sammen med dette materiale.
Det detaljerede kan ses på galgebakkens Hjemmeside: www.galgebakken.dk og kan
afhentes på Ejendomskontoret

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens boligtagere og disses
myndige husstandsmedlemmer.
( Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d. 10. september 2019 )

Indkommende forslag til budgetbeboermøde den 24/9 -2019
Punkt 6.
B1. Ny p-pladser på B og C indkørslen for 100.000 kr.
100.000 kr. til nye parkeringspladser på p-plads B og C
Begrundelse
På sidste budgetmøde blev der bevilget 30.000 kr. til 20 nye p-pladser, men for det beløb er
der kun oprettet 5 pladser. For at oprette de resterende pladser er det nødvendigt med flere
penge.
Punkt 6
B2. Renovering af Albertslund lamper 100.000 kr.
100.000 kr til renovering af Albertslundlamper.
Begrundelse
Vores lamper har ikke været vasket og renoveret i mange år. For at få mere lys af de lamper
vi har er det nødvendigt med rengøring samt udskiftning af det klare glas i lamperne. 100.000
er ikke nok til alle vore lamper men det er en nødvendig begyndelse.
Benny Klausen
Vester 8-3
Punkt 6
B3.Anlæggelse af motionsrum ansøges der om 20.000 kr.
Undertegnede ansøger beboermødet om 20.000 kr. til anlæggelse af motionsrum i
Galgebakken, dette på forudsætning af at GAB og undertegnede kan finde lokaler der kan
bruges til formålet.
Beløbet dækker indkøb af forskellige maskiner mm.
Jeg forstiller mig et lille rum med noget udstyr såsom et løbebånd og håndvægte samt et par
maskiner. Jeg vil meget gerne stå for indkøb samt vedligeholdelse og sørge for at der er
holdtræning for folk der kunne tænke sig at træne i hold.
Mvh
Rafal Faek.
Punkt 6
B4.Etablering af bænk for 5000 kr.

Til Budgetbeboermøde september 2019.

Kunstudvalget ansøger om 5000kr til fremstillelse og materiale af fællesbænk/platform
Bænken/platformen skal laves i fællesskab af folk på Galgebakken
Bænken/Platformen skal laves rundt om det store Moseeg ved figurerne på pladsen foran
beboerhuset.
Bænken/platformen skal laves i træ med fundament, af nogle af de gamle espalier stolper fra
Bakkens Hjertes.
Højden vil være 40 cm og ca. 3x 3 m i bredde/længde.

Fra Kunstudvalget Benny Klausen og Birthe Y. Nielsen.30.08.19

