Referat GAB Bestyrelsesmøde nr. 5 d. 4. april 2019
Kl.19.00 – 22.00

Deltagere: Lasse Wilson, Zahir Bashir, Thomas Rasmussen, Maria Ottesen, Heidi Nielsen, Jannik La Cour, Karsten Ankerdal, Lysette Kofoed, Anita
Jensen, Annette Pedersen, Mathias Hansen.
Afbud: Peter Mortensen
Fra driften: Ingen deltog fra driften

Dagsorden
Mødeleder: Maria
Referent: Daniel

1.

Emne

Orientering

Den nye bestyrelse

Konstituering af den nye bestyrelse
Godkendelse af kommissorierne for diverse udvalg
Valg af kontaktperson for diverse udvalg
Godkendelse af forretningsorden
Godkendelse af referat fra GAB 4
Godkendelse af referat fra GAB 18 (Steen Søndergaard
rundesender)
Tilføjelser til dagsorden
Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf.
emnelisten nf. efter dagsordenen

Beslutning

Forretningsorden
Lasse forklarede, at det der er ændret i den nye
forretningsorden er, at forretningsudvalget er fjernet, men at
der til gengæld er tilføjet, at der skal vælges en næstformand.
Maria stillede sig til rådighed som næstformand.
Desuden er det ændret, at bestyrelsen nu er beslutningsdygtig,
når 1/3 er tilstede mod 2/3 før.
Lysette foreslog, at GAB-møderne fremover er lukket.
Thomas påpegede, at det aldrig har været et problem, at
møderne er åbne.

Bestyrelsen besluttede at tilføje posten næstformand
Bestyrelsen besluttede, at gå fra 2/3 af bestyrelsen skal være til
stede for at være beslutningsdygtig til 1/#
Besatyrelsen besluttede, at GAB i ekstraordinære situationer,
kan træffe beslutning over mail.
Bestyrelsen valgte Maria til næstformand
Bestyrelsen valgte Thomas til kasser
Godkendelse af kommissorierne for diverse udvalg
Heidi påpegede, at man som GAB-kontaktperson i diverse
udvalg, kan komme i klemme mellem GAB og udvalgene. Derfor
foreslog hun, at det fremover er udvalgene, som vælger en
kontaktperson til GAB.
Lasse påpegede, at det vil være svært at holde kontakten
mellem GAB og udvalgene, hvis ikke der er er et udvalgsmedlem,
som samtidig er medlem af GAB.
Flere bestyrelsesmedlemmer påpegede, at GAB’s
kontaktpersoner tidligere har været i stand til at bremse forslag
fra udvalg, som der ikke var flertal til.
Der blev spurgt ind til, om suppleanter kan være
kontaktpersoner i udvalg. Lasse forklarede, at det kan de, med
undtagelse af HPU.
Thomas bemærkede, at der samlet er afholdt 10 møder i
udvalgene sidste år, og at det derfor ikke er overbebyrdende at
være kontaktperson.
Bestyrelsen besluttede, at der skal være GAB-kontaktpersoner i
udvalgene
Valg af medlemmer og kontaktpersoner til udvalgene:

Helhedsplanudvalget:
Lasse
Thomas
Karsten
Zahir
Lysette
Maria
(Peter)
Byggeudvalget:
GAB
Økonomiudvalget:
Thomas (kontaktperson)
Lasse
(Peter)
Kommunikationsudvalget:
Mathias (kontaktperson)
Lasse
Anita
Legepladsudvalget:
Thomas (kontaktperson)
Mathias
Zahir
Lysudvalget:
Karsten (kontaktperson)
Thomas
Lasse
Zahir
Ungeudvalget:
Lasse foreslog, at udvalget blev nedlagt.
Bestyrelsen besluttede, at nedlægge udvalget.
Husreglementsudvalget:

Lasse mente, at udvalget har overlevet sig selv.
Bestyrelsen besluttede, at nedlægge udvalget
IT-udvalget:
Lasse påpegede, at der lige er lavet nye aftaler med
internetleverandører, hvorfor der ikke er meget arbejde i
udvalget.
Zahir (kontaktperson)
Annette
Trafikudvalget:
Lysette (kontaktperson)
Lasse
Anita
Grønt udvalg:
Annette (kontaktperson)
Husdyrsudvalget:
Heidi (kontaktperson)
Agendagruppen:
Lysette (kontaktperson)
Genbrugsgruppen:
Lysette (kontaktperson)
Galgebakkeposten:
Lysette (kontaktperson)
Kunstudvalget:
Thomas (kontakltperson)
Beboerhusgruppen:
Lysette (kontaktperson)
Heidi

2.

Ekstraordinært beboermøde

Godkendelse af dagsorden til ekstraordinært beboermøde

Valg af IT-ansvarlig

Formanden orienterede om baggrunden for det ekstraordinære
beboermøde. Det primære formål er, at behandle forslag til
Bakkens Hjerte. Desuden har bestyrelsen modtaget en
henvendelse fra dirigenten på regnskabsbeboermødet, som
mener at det var forkert, at fjerne fire indkommende forslag fra
dagsdsordnen. Derfor er disse punkter nu med på det
ekstraordinære beboermøde.

Valg af mikrofonholdere

En enkelt beboer har dog selv valgt, at trække sit forslag.

Skal baren holde åben?

Dagsordnen blev godkendt

Valg af dirigent
Valg af meddirigent

Lasse passer baren
Lasse spørger Finn Stubtoft, om han vil være dirigent
Heidi bliver indstillet som meddirigent
Zahir og Jannik tager sig af mikrofoner
Lasse eller Heidi bliver IT-ansvarlig
3.

P-pladser

Efter ønske fra Thomas

Lasse laver masterplan for udvalgsmedlemmer til næste møde
Driften har lavet et oplæg til hvor og hvordan man kan oprette
flere P-pladser. Thomas har dog nogle spørgsmål, og vender
derfor tilbage til driften, for at få oplægget tilrettet.
Det er besluttet, at P-plads projektet er et frivillighedsprojekt, og
det er derfor beboerne selv, som skal ud og grave.
Annette spurgte ind til, om der skal fælles træer i forbindelse
med projektet. Thomas forklarede, at det skal der muligvis, men
at det kun vil være træer, som alligevel skal fælles.

4.

Nyt fra HPU

Efter ønske fra Lasse
(lukket punkt)

Karsten spurgte, om der kan oprettes to pladser, som er
reserveret til delebiler. Thomas sagde, at det ikke er en del af
projektet.
Lasse fortalte, at driften efterspørger, at skilteudvalget får en
repræsentant fra GAB med.

Zahir blev valgt til skilteudvalget
5.

Eventuelt

