
Materialesamling
Regnskabsbeboermøde

 tirsdag d. 15. juni kl. 19.00

Kongsholmcentrets Festsal, Liljens Kvarter 2

Galgebakken
For at deltage i mødet skal du fremvise Coronapas 
eller bevis for negativ Coronatest, som er foretaget 

indenfor de seneste 72 timer.

Stole placeres i biografopstilling. Mundbind/visir 
skal bæres, når du bevæger dig rundt i salen. Kom 

gerne i god tid før mødet startes!



GAB Galgebakkens afdelingsbestyrelse
GALGEBAKKEN , Torv 11

2620 Albertslund
bestyrelsen@gbakken.dk

Regnskabsbeboermøde
Tirsdag den 15. juni 2021 kl. 19

i Kongsholmcentrets festsal, Liljens Kvarter 2

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af forretningsorden. (Se side 12)
5. Godkendelse af dagsorden.

6. Godkendelse af GAB’s beretning – Bilag 1
7. Godkendelse af Galgebakkens regnskab, samt antenneregnskabet – Bilag 2
 (Det komplette regnskab kan læses på vores hjemmeside www.gbakken.dk )

8. Behandling af indkomne forslag.
 a. Forslag vedr. nye adresser – Bilag 3
 b. Fældning af træ ved Sønder 2-15 – Bilag 4
 c. Forslag om nye beboerlokaler – Bilag 5
 d. Udtalelse til Albertslund Komm. vedr. Radiogrunden – Bilag 6

9. Valg til GAB – Bilag 7
 a.Beslutning om antal medlemmer i GAB
 b.Beslutning om antal suppleanter
 c.Valg af GAB medlemmer
 d.Valg af suppleanter

10.  a. Godkendelse af beretning fra Beboerhusgruppen – Bilag 8
 b. Valg af medlemmer til Beboerhusgruppen – Bilag 9     
 c. Valg af 3 medlemmer som tegningsberettigede for Galgebakkens Pub

11. Valg af intern revisor.
12. Valg til Albertslund Kommunes brugergruppe - Bilag 10
13. Information om VA’s generalforsamling.
14. Eventuelt.

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udle-
veret 2 stemmesedler. Husk derfor legitimation. Adgang til beboermødet og stemmeret på 
dette har afdelingens boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer.
( Materialet er husstandsomdelt senest d. 8. juni 2021)
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Efter en 3 måneders periode uden afdelingsbestyrelse 
blev der på beboermødet d. 26. oktober 2020 valgt 7 
nye medlemmer og 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig på det første GAB 
møde med Jens som formand, og Lars påtog sig op-
gaven som ulønnet sekretær. Vi besluttede at evalu-
ere sekretærens arbejdsopgaver i foråret 2021. Indtil 
nu er det gået rigtig godt. Vi har fordelt rollerne som 
kontaktpersoner til udvalgene og har fået nedsat et 
økonomiudvalg med 4 GAB medlemmer og 4 ”meni-
ge” beboere.

I skyggen af Corona måtte vi vænne os til at holde 
virtuelle møder på Teams. Det blev vi efterhånden 
ret dygtige til. I begyndelsen brugte vi tid på arbejdet 
med GAB’s infrastruktur vedrørende intern kom-
munikation, og vi har oprettet en arbejdsplatform 
i Google Drive. Det har givet os en mere smidig  
sagsbehandling, som sparer os for en mængde mails 
og arkiv problemer og giver et godt overblik. Vi er 
fornylig flyttet ind i vores  nye lokaler i Torv 11, hvor 
vi fremover kan mødes og arbejde i moderne og 
funktionelle rammer.

Vi har diskuteret og fastlagt en strategi for vores 
kommunikation udadtil, og den er baseret på de 
kendte medier: Hjemmesiden www.gbakken.dk, 
‘Galgebakken beboernes gruppe’ på Facebook, samt 
Galgebakkeposten. Vi har en målsætning om fuld 
gennemsigtighed i vores arbejde og om, at vi skal 
kommunikere vores holdninger til det daglige arbej-
de og til Helhedsplanen.

I GAB har vi indset, at der kan være uenighed om 
holdninger fra sag til sag. Det skal der være plads til, 
og derfor er det frit for ethvert medlem at ytre sin 
holdning udadtil. Ingen får mundkurv på eller skal 
ligge under for et flertals beslutninger. Fuld åbenhed.
Vi lægger stor vægt på det arbejde, som frivilligt 
udføres af Galgebakkens beboere i grupper og faste 
udvalg. GAB tilstræber at bakke op om alle de ini-
tiativer, der dukker op, og som er medvirkende til at 
sikre en mangfoldighed af muligheder og oplevelser 
på Galgebakken. Desværre har Corona lukket ned 

for mange af de aktiviteter, som vi plejer at arrangere; 
men dem skal vi have gang i igen!

På beboermødet d. 26.10 2020 blev der besluttet no-
gle forslag, som GAB efterfølgende skulle tage sig af. 
Det drejede sig om: 1) P-pladser til Delebiler, 2) 
bæredygtighed i forbindelse med Helhedsplan, 3) 
Vild med vilje og 4) reduktion i købmandens hus- 
lejebetaling. Alle forslag har vi handlet på. Andre 
forslag, såsom ændringer på Rullebakken syd for den 
blå legeplads, hastighedsdæmpende foranstaltninger 
på Supercykelstien, samt nye adresser og skilte er ved 
at blive realiserede og flere kommer til. I det daglige 
har vi behandlet en del beboerhenvendelser, som har 
rejst gode og nyttige spørgsmål.

Vi har etableret et godt og konstruktivt samarbejde 
med Galgebakkens Driftsledelse og BO-VEST.
Et meget vigtigt og højt prioriteret arbejdsområde 
for bestyrelsen har været og vil fortsat være arbejdet 
i HPU-HelhedsPlanUdvalget, hvor vi er repræsen-
terede af 6 GAB medlemmer og to ”menige” bebo-
errepræsentanter, som vi har inviteret med for at 
tilsikre bredde i holdninger til HPU arbejdet.
På det seneste har især indretningen af køkkenerne 
været et fokusområde, hvor vi har gjort vores ind-
flydelse gældende.

Bestyrelsesmedlem Ib Skyum har for nylig meddelt, 
at han flytter fra Galgebakken og derfor udtræder 
af GAB. Suppleant Heidi Nielsen har overtaget Ibs 
plads. Tak for indsatsen til Ib. Velkommen til Heidi.
Vi håber at kunne sige velkommen til nogle flere 
og yngre aktivister, som forhåbentlig vil stille op til 
bestyrelsen fremover!

Bilag 1

GABs beretning til beboermødet 15. juni 2021
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Bilag 2

Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 96159 - Galgebakken

Regnskabsperiode 01.01.2020 - 31.12.2020

Beboer regnskab

OMKOSTNINGSFORDELING

Årets resultat er et overskud på kr. 1.330.704, svarende til kr. 21,81 pr. m2.

Ønskes specificeret regnskab, kan dette hentes på ejendomskontoret4



Vridsløselille Andelsboligforening
Afdeling 96159 - Galgebakken

Regnskabsperiode 01.01.2020 - 31.12.2020



Boligkvarter Gl. nummer Nyt nummer
Øster, Over, Neder 10-1 921
Øster, Over, Neder 10-3 923
Øster, Over, Neder 10-5 925
Øster, Over, Neder 10-7 927
Øster, Over, Neder 10-9 929
Øster, Over, Neder 10-11 931
Øster, Over, Neder 10-13 933
Øster, Over, Neder 10-15 935
Øster, Over, Neder 10-2 922
Øster, Over, Neder 10-4 924
Øster, Over, Neder 10-6 926
Øster, Over, Neder 10-8 928
Øster 10-10 930
Øster 10-12 932

På baggrund af beboerhenvendelse med ønske om 
fældning af træ på P-plads A ud for Sønder 2-15 
fremsættes hermed forslag om fældning af træet.
Træet er til stor gene for beboeren, idet nedfald fra 
træet og klatter fra fugle gør ophold i forhaven umulig.

Grønt Udvalg har behandlet sagen og har besluttet at 
træet kan fældes.
GAB indstiller til beboermødet at forslaget vedtages.
Galgebakkens Afdelingsbestyrelse.

Bilag 3

Bilag 4

Forslag til Beboermødet tirsdag d. 15. juni 2021
Forslag om ændring af adresser i stræderne 
Over 10,  Øster 10 og Neder 10 
Da vi har besluttet på beboermøde den 5 dec. 2019, 
at ændre adresser så stræde nr. og hus nr. bliver sat 
sammen til et nummer på tre cifre.
F.eks. fra før Over 1-3 er det vedtaget, at det nu kom-
mer til at hedde Over 103. 
Da bolignumrene kun må bestå af tre tal, har vi et 
problem i de tre stræder: Neder 10, Øster 10 og Over 
10, der således ville blive med 4 cifre i husnummeret.
Derfor blev det vedtaget på beboermødet, at stræde 
nr. 10 skal udgå og at nummereringen i disse stræder 
skulle være en fortsættelse af numrene i stræde 8.

Forslag:
Det foreslås i stedet at, de 2 stræder 9 og 10 slås sam-
men og fremover kommer til at hedde stræde 9, da 
det vil give en mere logisk sammenhæng.
Det betyder at bolignummeret for det gamle stræde 
10 ændres som vist i bilaget.

Forslagsstiller: Lise Buchardt, Over 10-8
GAB indstiller forslaget til vedtagelse på beboermø-
det.

Forslag om fældning af træ.
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Bilag 5

Forslag om at igangsætte forprojekt til nye beboerlokaler
Beboerhusgruppen foreslår at vi sætter gang i et pro-
jekt for udvidelse af beboerhuset.
Som bekendt mistede vi beboerudlånet, beboerværk-
stedet og det lille beboerlokale (Gl. Pub) da Bakkens 
Hjerte blev revet ned. Beboerudlånet er blevet eta-
bleret i forbindelse med vaskeriet og beboerværkste-
det er etableret i pavilloner. Det lille beboerlokale er 
ikke retableret, og er stærkt savnet.
Beboerhusgruppen ønsker på sigt at etablere disse lo-
kaler i form af en 120 m² tilbygning til beboerhuset, 
se beboerhusgruppens skitseforslag bilag c. Dette 
for at sikre, at fællesskabet og mangfoldigheden på 
Galgebakken kan udfolde sig omkring det naturlige 
samlingspunkt, som Torvet er.

Vi vil ansøge VAs bestyrelsen om, at forprojektet kan 
finansieres af dispositionsfonden.
Såfremt projektet gennemføres, vil udgiften til for-
projekt indgå i byggeregnskabet, ellers kommer det 
ikke til at koste Galgebakken noget.
Projektet skal, når det er klart, godkendes på et bebo-
ermøde med medfølgende økonomi.
Det skønnes at tilbygningen vil koste ca. 4 mio kr. 
Heraf kan vi selv finansiere 1,472 mio kr, som vi 
allerede har henlagt til nyt beboerhus. Vi skal derfor 
lånefinansiere ca. 2,5 mio kr over 30 år.
Efter opførelse vil den månedlige husleje stige med 
0,16% se tillige bilag b.
Huslejestigningen er inklusive driftsudgifter og 
driftsindtægter, se Bilag a.

Forslag til beboermødet:
Beboermødet beslutter at vi iværksætter forprojekt af nye beboerlokaler.
Forprojektet vil blive fremlagt på et senere beboermøde for endelige beslutning om opførelse af de nye beboer-
lokaler.
 Bilag a. Forventet økonomi ved opførelse af nye beboerlokaler
 Bilag b. Forventet huslejekonsekvens
 Bilag c. Skitseforslag til nye beboerlokaler

Bilag a . Forventet økonomi ved opførelse af nye beboerlokaler

Udgifter Kr.
Årlig låneydelse ved 2,5 mio kr 30 årigt lån 125.389
Varme, vand, el 22.000
Vedligeholdelse, forsikring, rengøring m.v. 50.000
Samlede udgifter 197.389

Besparelse og indtægter
Besparelse: lejeværdi af værkstedspavilloner 6.650 kr/md 79.800
Indtægt ved udlejning af Ny Pub 40x pr år á 500 kr 20.000
Samlede indtægter 99.800
Årlig udgift i alt 97.589

Huslejestigning
Huslejekonsekvens  (1% ~ 600.000 kr) 600.000 0,16%
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Bilag B. Forventet huslejekonsekvens

Boligtype Huslejestigning pr måned 
Baseret på 2021 huslejen 

Kr.

D1 4,83
C2 8,36
C3 9,98
C4 11,65
B5 16,61
A1 4,09
A2 5,63
A3 11,78
A4 13,30
A5 16,42

Bilag c . 
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Galgebakkens beboermøde hilser med tilfredshed, 
at Radiogrunden ikke det næste lange stykke tid kan 
overføres fra land- til byzone med henblik på bebyg-
gelse. I den gældende lokalplan står, at området skal 
anvendes til teleformål. 

Det har hele tiden været meningen, at området skulle 
overgå til Vestskov, når det ikke længere blev brugt 
til teleformål. Tiden er nu til, at dette bliver til virke-
lighed og Radiogrunden bliver en del af Vestskoven.
 Det gør sig gældende, at Vejdirektoratet har skul-
let tilvejebringe erstatningsskov efter skovloven, da 
Frederikssundsmotorvejens forlængelse i nordkanten 
af Vestskoven blev gennemført for nogle år siden. 

Det var ca. 18 ha. Erstatningsskov, Vejdirektoratet 
skulle tilvejebringe. Noget (8-10 ha.) er allerede 
blevet plantet i Egedal Kommune lige på den anden 
side af kommunegrænsen, men de skylder stadig 6-8 
ha. Det er indlysende, at Vejdirektoratet opfylder sine 
lovmæssige forpligtigelser ved at erhverve Radio-
grunden og overdrage den til Naturstyrelsen. He-
refter kan der omsider deklareres fredskovspligt for 
området.

Vi opfordrer Albertslund Kommune til at gå i forhan-
dling med de nuværende ejere (Pensionsselskaber), 

Vejdirektoratet og Naturstyrelsen om overgang til 
Vestskov. 5 af områdets ca. 6 ha. Er allerede skovbev-
okset og tilslutningen til Vestskoven vil derfor være 
enkel og simpel. 

Vestskoven og dens natur betyder særdeles meget for 
Galgebakkens beboere, hvor mange dagligt går tur, 
eller cykler. Der er et åbenlyst behov for mere natur 
og skov på vestegnen til børn og voksnes brug. Pad-
der, insekter og andet dyreliv kan også få god gavn af 
et sammenhængende skovområde der kan forbinde 
vådområdet vest for radiomasten med stensøen. 
Som naboer til Vestskoven og radiogrunden udtaler 
Galgebakkens beboermøde sin klare støtte til at gøre 
radiogrunden til Vestskov.

Motivation:
Vi vil gerne gøre opmærksom på at vi støtter bev-
ægelsen for at udvide Vestskoven. Galgebakken er 
naboer til Radiogrunden og derfor mener vi det er 
ekstra vigtigt at vi blander os. Sagen kan fylde noget 
til kommunalvalget, så der skal presses på nu. 

Forslagstillere Povl Evald og Thor Hansen
GAB anbefaler beboermødet at stemme for udtalelsen

Bilag 6

Bilag 7

Radiogrunden skal være Vestskov

Valg til Afdelingsbestyrelsen GAB
3 GAB medlemmer er på valg: Lars, Benny og 
Heidi. (Alle 3 genopstiller.)
Beboermødet beslutter antal medlemmer af GAB: 
7 eller 9
Hvis 9: skal der vælges yderligere 2 GAB medlem-
mer, som opstilles blandt de fremmødte, medmindre 
der forinden findes kandidater blandt beboerne.

De nye medlemmer vælges for en 2 årig periode.

Derudover skal der vælges max. 3 suppleanter, som 
opstilles blandt de fremmødte, medmindre der 
forinden findes kandidater blandt beboerne.

De nye suppleanter vælges for en 1 årig periode.
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Bilag 8

Beretning fra beboerhusgruppen 
oktober 2020 – marts 2021
Sidste beretning fra beboerhusgruppen blev pga. 
coronaen en 1 ½ års beretning, fra marts 2019 til 
oktober 2020. Nærværende beretning er derfor en lille 
kort sag, som dækker de sidste 5 måneder.

Der var ikke så mange af vores arrangementer i 
efteråret og vinteren, der kunne gennemføres, pga. 
coronarestriktionerne. Høstfesten, halloween og alle 
julearrangementer blev aflyst.

Efter nytår har alle arrangementer været aflyst, især 
var fastelavn savnet.

Ligeledes har alle de mange beboeraktiviteter der 
holdt til i beboerhuset været lukket ned.
Spisehusene kunne gennemføres med reduceret an-
tal, kombineret med take-away sidst i 2020, men blev 
efter nytår lukket pga. forsamlingsforbuddet på 5 og 
tilbage blev kun take-away, som Henrik har holdt 
fast i, sammen med nogle frivillige. Det har primært 
været for ældre beboere og beboere som ikke selv 
kan lave mad.

Henrik har lavet sjove konkurrencer og banko digi-
talt, for at skabe noget liv.
Men alt i alt en trist periode for det fælles liv på Gal-
gebakken, såvel som for fællesskabet og det sociale 
liv i hele Danmark, så nu glæder vi os til vaccina-
tioner og forår og sommer.

Vi har brugt noget af tiden til at kigge på en 
forhåbentlig udbygning af beboerhuset, så vi kan 
få erstattet de lokaler vi mistede da Bakkens Hjerte 
blev revet ned. Det drejer sig om beboerudlånet, 
beboerværkstedet og det lille fest/mødelokale, som 
vi beskrev i februar nummeret af Galgebakkeposten: 
“Det lille festlokale er stærkt savnet. Mange skal ikke 
holde en fest for 50 personer eller flere, men har brug 
for et mindre lokale. De som bor i C-husene, som vi 
har mange af, kan ofte også have brug for et større 
rum, fordi der ikke er så meget plads i disse huse. 
Henrik i udlånet har en klar opfattelse af, at der er 
meget behov for det lille festlokale.”

Vi har holdt et konstruktivt online møde med GAB 
om sagen.

Det ser ikke ud som om det bliver særlig dyrt med 
denne tilbygning. Hvis vi sammenligner med hvad 
det har kostet at bygge den nye materialgård/ejen-
domskontor, har Bo-Vest regnet med en udgift på 
omkring 4 mio. kr. Vi har jo 1,4 mio. kr. på kontoen 
fra salget af institutionerne til kommunen. Desuden 
vil vi ikke have udgiften til nuværende pavillon hvor 
beboerværkstedet har til huse. Med et 30-årigt lån, 
med nuværende rentesats vil det betyde at udbyg-
ningen vil komme til at koste ca. 16 kr. om måneden 
for 130 m2, altså de store A og B husene. Det tænker 
vi er billigt for at sikre fællesskabet på Galgebakken 
centralt placeret på torvet.

Projekteringen bliver i første omgang betalt af VAs 
dispositionsfond, og siden lagt over i byggesagen hvis 
den kommer i gang. Det betyder at et beboermøde 
skal sige ja til projekteringen og på et senere møde 
skal det så fremlægges, sammen med et budget med 
huslejekonsekvens.

Det er ikke nogen hemmelighed at vi i beboerhus-
gruppen satser på at skabe så meget liv i Galgebakken 
som muligt og heldigvis har vi en aktivitetsmedar-
bejder som har ja-hatten på og gerne er med til at få 
sat de ting i gang som beboerne kommer med forslag 
om. De seneste har som før nævnt været æblemoster-
iet, cykelreparation, take-away under coronaen og 
fredagsbaren. Vi håber at I beboere har den samme 
glæde ved aktiviteterne og traditionerne og vil støtte 
op om en udbygning af beboerhuset.
Beboerhusgruppen
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Følgende beboere opstiller til Beboerhusgruppen:
• Dorte Brink
• Rita Wilk
• Yvette Venegas
• Karen-Margrethe Ohlsen
• Ervin Olsen
• Kristian Michael de Freitas Olesen
• Birthe Y. Nielsen

Der skal vælges 1 medlem samt 1 suppleant
• Birthe Y. Nielsen ønsker at genopstille som medlem af Brugergruppen
• Kristian Michael de Freitas Olesen ønsker at genopstille som suppleant

Bilag 9

Bilag 10

Valg af medlemmer til Beboerhusgruppen

Valg af 3 medlemmer som tegningsberettigede 
for Galgebakkens Pub
3 medlemmer af Beboerhusgruppen vælges som tegningsberettigede for Galgebakkens Pub.
Dette er et krav fra banken for at sikre mod hvidvask.
Følgende medlemmer foreslås:
• Dorte Brink
• Birthe Y. Nielsen
• Kristian Michael de Freitas Olesen

Valg til Albertslund Kommunes Brugergruppe
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12

Forretningsorden for afvikling af beboermøder på Galgebakken
(Sidst ændret på beboermødet 28. marts 2017)



Til at stemme på mine vegne ved Beboermødet d. 15. juni 2021

Fuldmagt gives til:

 Navn   

 Adresse 

Fuldmagt gives af:

 Navn      

 Adresse

 Underskrift

FULDMAGT

✃

Indtil videre er det på beboermøder tilladt at 
afgive stemmer med fuldmagt.
Denne regel er indført for at sikre beboer-
demokratisk indflydelse for beboere, som ikke 
vil udsætte sig for Coronasmitte og derfor ikke 
kan møde op til et beboermøde.
Hvis du er forhindret i at deltage i beboer-
mødet, kan du aftale med en anden beboer at 
denne stemmer på dine vegne.

En deltager på beboermødet kan medbringe 
fuldmagt fra en anden beboer/husstand – og 
kun 1 fuldmagt.

Man kan altså ikke møde op med 2 eller flere 
fuldmagter.
En fuldmagt udløser 2 stemmesedler på bebo-
ermødet.
Fuldmagten nedenfor kan du klippe ud og ud-
fylde sammen med den, du giver fuldmagt til.

Fuldmagten afleveres ved indchekning til 
mødet.
Hvis du har spørgsmål til fuldmagt kan du 
kontakte: bestyrelsen@gbakken.dk 

Stemmeafgivning ved fuldmagt




