Dagsorden GAB Bestyrelsesmøde nr. 15 d. 12. december 2019
Kl.19.00 – 22.00

Forventede deltagere: Zahir Bashir, Thomas Rasmussen, Karsten Ankerdal, Anita Pauly Jensen,Mathias Hansen, Jannik La Cour
Afbud: Maria Ottesen, Lysette Kofoed, Anette Pedersen
Fra administrationen: Lasse Wilson
Fra Driften: Jens Damgaard.

Dagsorden
Mødeleder til dette møde er: Thomas
Referent til dette møde er: Lasse

1.

Emne

Orientering

Formalia

Godkendelse af referat fra GAB 14(bilag 1)
Tilføjelser til dagsorden
Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf.
emnelisten efter dagsordenen

2.

Nyt fra driften

3.

Årshjul

Rundsendes af Jens Damgaard

Lysettes rundsendte Bilag 2
Ej modtaget noget fra driften
Thomas
Årshjul/servicekatalog ude arealer. Jeg mener vi skal
beslutte at der ikke skal indkøbes noget nyt materiel til

Beslutning

driften, før vi har lavet et ordentligt årshjul sammen
med dem. Vi bruger ca. 400.000 pr år i PPV på nyt
kørende materiel. Vi kan tage vores politiske briller på
og slette det. Så må de slå græsset med en
håndskubber
Fremtid
Stop alt indkøb. Her mener jeg, trappe trin, køleskabe,
vandhanerne osv. Driften må bruge hvad der er tilbage i
fra flyttede lejligheder.
4.
5.

Evaluering af beboermøde den
5/12-19
Retningslinjer for bestyrelsen

Bilag3
Thomas

Retningslinjer bestyrelses arbejde. Jeg mener det skal
kommunikeres ud til alle udvalg og beboerhusgruppen.
Aktivitets medarbejderen må som jeg læser det ikke
deltage i møde i beboerhuset, da han hører under
driften. Så kommunikationen skal gå via Maria og Jens.
6.
7.

Frivilligfest

Hvem gør hvad

8.

Henvendelser til bestyrelsen

Asif rykker efter svar.
Jens vedr. tavshed.
Biba Vedr. ændring af mail/ oprettelse af lister til udvalg
Lise henvendelse vedr. husnummer.

9.

HPU/ BYG

Kort opsummering af møde den 3/12

10.

Nyt fra diverse udvalg

Økonomiudvalg ( Thomas )

Strædepenge(jeg har endnu ikke fået dankort og
netadgang)Jeg må ikke gå til driften og bede om de
ansøgninger de har fået, da jeg er blevet begrænset i
mit virke som Kassere.

11.

Galgebakkeposten

Punkter der skal nævnes

12

Eventuelt

Ny mødeleder.

GAB-møder i 2020:
HPU. Tirsdag den 7 januar kl 17.00 – 19.00
GAB 1. torsdag den 9 januar kl.19.00 – 22.00
GAB 2. tirsdag den 28n januar kl. 19.00 – 22.00
GAB 3. onsdag den 12 februar kl. 19.00 -22.00

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:

a) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
b) Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
c) Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
d) Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder.
e) Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne

II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
a) Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget

Bilag:
Bilag 1 Referat fra GAB 14
Bilag 2 Årshjul
Bilag 3 Forretningsgang for GAB

Venlig hilsen

Thomas og Lasse

