
Beretning fra Beboerhusgruppen
marts 2020

Aktiviteter
Vi har som vanligt haft masser af aktiviteter i beboerhuset.

 Spisehuse
Spisehusene er fortsat meget besøgte, både onsdag og fredag/lørdag.
Vi vurderer at omkring 200 personer benytter spisehuset og der er også mange faste
kokke.
Det kan indimellem knibe med kokke til fredagene.

 Beboerhusets arrangementer
Musikarrangementer og de traditionelle arrangementer som fastelavn, majfest,
sankthans, høstfest, halloween, julearrangementer, nytårspub, temaarrangementer og
arrangementer i fællesskab med Albertslund bibliotek.
Kræmmermarkedet er blevet en fast tradition.
Fredagsbaren kører rigtig fint når der er tid til det og det er en stor succes med
Henriks mad.
Som noget nyt gør vi et forsøg med lektiehjælp.

 Andre arrangementer og aktiviteter
Markedsdage i huset op til jul.
Løbende udstillinger og ferniseringer fra udstillingsgruppen i beboerhuset
Gymnastik, yoga for mænd, kor, strikkeklub, keramik og flere andre aktiviteter.
Alt sammen dejlige arrangementer og aktiviteter i beboerhuset, som vi dog ikke skal
tage æren af, men som siger noget om mangfoldigheden i beboerhuset.
I 2019 var der som noget nyt børnearrangement til Skt. Hans, fordi dagen faldt på en
søndag.  Det var en succes og vi prøver at følge op i weekenden op til Skt. Hans.
Galgebakkens musikforsyning skal have en særlig tak fordi de altid stiller op og skaber
en supergod stemning.
Årets aktivfest blev holdt i samarbejde mellem GAB og Beboerhusgruppen og alle
aktive omkring GAB og Beboerhuset var inviteret. Det blev en fin fest hvor der blev
snakket meget.

 Værksted og udlån
Bakkens Hjerte er revet ned og vi har mistet den lille pub, det gamle udlånskontor og
beboerværkstedet.
Midlertidige placeringer er fundet til udlånskontoret i vaskeriet og til beboerværkstedet
i en pavillon. Begge dele fungerer godt. Åbet værksted er stadig en succes.
Desværre mangler vi pubben, vores lille festlokale, hvilket er meget ærgerligt, fordi det
stort set var udlejet hver weekend.
De aktiviteter som foregik der, er flyttet til tv-stuen på første sal i beboerhuset, der er
blevet indrettet med borde og ekstra lys i loftet.
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 Frivillige
Aktiviteterne er jo i høj grad båret af frivillige og det er jo fantastisk at vi kan
opretholde et så højt aktivitetsniveau på basis af frivillige og en enkelt ansat.
Uden aktivitetsmedarbejderen til at binde det hele sammen, ville det ikke fungere.
Mange af de frivillige er Bakkens pensionister, så hvis vi skal blive ved med det høje
aktivitetsniveau kræver det at yngre kræfter kommer med.

Årets store emner

1: Tilbygning
En stor opgave i år har været sammen med GAB at få tegnet og formuleret ønsker til
en tilbygning til det nuværende beboerhus, som kan rumme de 3 funktioner.
Vi håber snart at kunne komme videre i den procces.

2: Økonomi.
Det er desværre ikke lykkedes for os at få et brugbart værktøj/oversigt fra BO-Vest
over forbruget på de konti vi får bevillinger til på budgetbeboermødet og de øvrige
konti knyttet til beboerhus og udlån vedr. vedligeholdelse.
Dette gør det umuligt for os at budgetstyre og det er specielt problematisk fordi vi
presses fra GAB i forhold til vores forbrug og spareplaner. Vi håber at det snarest
lykkes for os at få et overblik.
For at forstå vores vanskelige økonomiske situation kan vi oplyse at vi i 2019 har fået
ny EL-tavle i beboerhuset.
Vi ville gerne have haft udskiftet dørene ud mod Torvet, fordi de er pivutætte. Det
skete ikke pga. afdelingslederens fratræden.
Det store komfur er gammelt og må løbende repareres. Ølkøleskabet er gammelt. De
to store ovne er gamle og skal udskiftes inden for de nærmeste år. Det er svært at få
reservedele når de skal repareres. Den store opvaskemaskine er 4 år gammel og kan
holde 6-10 år. Der bliver løbende købt nyt service mm. til beboerhuset. Der er blevet
udskiftet en del værktøj og maskiner i beboerværkstedet fordi det var gammelt og
slidt.
Udgifter til arrangementer vil jo også være stigende og der kommer nye til som vi er
glade for. Så som man kan høre, er et økonomisk overblik tvingende nødvendigt og vi
ser ikke at der kan skæres i de bevillinger der er til beboerhuset og udlånet.

Det skal dog lige som en sidebemærkning nævnes at vi her i begyndelsen af oktober
har haft en møde med økonomiudvalget og ejendomslederen hvor vi fik aftalt en
ordning vi alle er glade for.
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Corona

Ovenstående beretning skulle være afleveret i marts 2020, men som det er bekendt, gik
der Corona i den.
Landet blev lukket ned, således også aktivitetsniveauet i beboerhusets regi.
Denne beretning bliver således først afleveret i slutningen af oktober.
Derfor føler vi det vigtigt også at nævne hvordan vi indtil nu er kommet gennem
krisen.
Det er især gået ud over spisehusene. I begyndelsen havde vi svært ved overhovedet
at komme i gang. Vi fik indrettet beboerhuset efter alle kunstens regler for restauranter
med sprit, afmærkninger, glasafskærmning til baren og ensretning (indgang og udgang
i hver sin ende af huset). Alligevel gjorde Bo-Vests tolkning af restriktionerne at vi ikke
kom i gang med det samme, da de ikke mente at vi kunne tolkes som en restaurant.
Men da forsamlingsrestriktionerne blev lempet lykkedes det at finde frem til den
løsning vi arbejder med i øjeblikket, så som reduceret deltagerantal, specialindretning
med bordene og udendørs borde når vejret er til det.
Vi har også af hensyn til de særligt udsatte forsøgt os med take-away, hvilket er blevet
en så stor succes at mange andre også har benyttet sig af denne mulighed.
Det er vi ved at finde en god måde at trappe ned da det aldrig har været hensigten at
spisehusene skulle være en take-away-restaurant. På den måde forsvinder det sociale
islet der er den bærende tanke ved spisehusene og også motivationen hos dem der
frivilligt laver maden.
Corona-restriktionerne er også gået ud over de aktiviteter der på grund af pubbens
nedrivning er flyttet til TV-stuen på 1. sal.
Til dette skal aktivitetsmedarbejderen have en stor tak for den store service han har
ydet grupper og diverse mødedeltagere med at sørge for kaffe/te og lignende således
at trafikken i køkkenet blev reduceret.
Sankthansarrangementet blev aflyst, dog fik vi gennemført det planlagte
børnearrangement.
Vi fik gennemført en reduceret markedsdag. Høstfesten blev aflyst og alle
julearrangementer er aflyst.
Fredagsbarene har vi fortsat kunnet holde liv i og uddelingen af galgenfuglen blev på
grund af den aflyste høstfest lagt ind i et af disse.
Det skal da også lige nævnes at der efter cykelværkstedets lukning er etableret en
cykelreparationsaktivitet om torsdagen, som er blevet taget vældig godt imod. Vi har
fået rigtig mange positive tilbagemeldinger.

Aktivt år

Året for beretningen indtil marts 2020 har som sædvanligt været præget af mange gode
aktiviteter og traditioner.
Siden har Galgebakken, på trods af den landsomfattende coronakrise, vist sig at kunne
holde til at være den levende og aktive bydel vi er så glade for at bo i.

Beboerhusgruppen
Marts/(oktober) 2020.


