
GAB 

Referat af bestyrelsesmøde den 22. juni 2021 kl. 19. 

Tilstede: René B, Thor H, Benny K, Lars M, Birthe Y N, Heidi N, Jens E O, Steen S, Kenneth F. og 

Lars S. 

Til orientering: Kim M., driftschef Bo-Vest, Kenneth F., ejendomsleder GB. 

Sted: Beboerhuset. I forlængelse af HPU møde. 

Dagsorden: 

 

1. Formalia. 
 

Lars ledte mødet. 

Bemærkninger til referat af 08.06.2021. 

Udkast til referat blev fremsendt den 10.06 Deadline for bemærkninger var den 17.06. 

Revideret referat fremlægges til godkendelse – Bilag 1. 

 

Referatet blev godkendt. 

 

Konstituering, jfr. pkt. 3a 

 
2. Nyt fra Driften v. Kenneth F.  

Kenneth’s opdaterede aktionsliste - bilag 2.  

Listens punkter blev taget til efterretning. 

Kenneth vil deltage med IT udvalget i et møde med Dansk Kabel TV den 30. juni for at forhandle om 

opgraderingen af Internettet. 

 

3. Behandlingspunkter. 

 

a. Efter regnskabsbeboermøde den 15. juni 2021. Opsamling. 
Konstituering af det udvidede GAB med Formand, Sekretær og udvalgsposter, herunder 

HPU. 

 

De to nyvalgte GAB medlemmer Lars M og René B blev budt velkommen i bestyrelsen. De 

vil modtage en invitation til at åbne ArbejdsPlatformen og orientere sig her. Der var 

almindelig tilfredshed med Formanden Jens og Sekretæren Lars, og det besluttedes, at de 

nuværende HPU-medlemmer fortsætter sammen med de to beboerrepræsentanter. 



Der var dog en diskussion om ”formandsskabets” rolle, og man enedes om at tage emnet 

op på et møde efter sommerferien. Af mange grunde er det vigtigt, at der er klare linjer om 

roller og funktioner. Kritik bør være konkret og begrundet. 

 

b. Brev fra Ventilationsgruppen v. Helle D. om udvendige teknikskabe. 
Bilag 3 og 3a. 

 

Efter en grundig gennemgang af brevvekslingen med Helle D på vegne af 

Ventilationsgruppen, hvor en utvetydig opfordring til GAB om at indkalde til et besluttende 

beboermøde i uge 33, blev behandlet, besluttede et flertal at imødekomme ønsket om et 

sådant beboermøde. Sekretæren giver gruppen besked om beslutningen. GAB 

medlemmerne får svaret til gennemsyn, inden det afsendes. 

 

c. Halvtag og Overdækning. 

Bilag 7 fra den 08.06. 

Foreslås udsat til efter sommerferien. 

 

Udsættes. 

 
d. Beslutninger om Nyt fra GAB, Hjemmesiden og FB. 

 

Ikke behandlet. Fortsættes som fast punkt på dagsordenen. 

 

 

4. Orienteringspunkter 

 

a. Fra Formanden. 

 

Jens har fået en opfordring til at repræsentere Galgebakken i V.A’s bestyrelse. 

Har tænkt sig at stille op. Til efterretning. 

 

b. Siden sidst. 

Revideret Husorden. Info til beboere? 

Husordenen er lige blevet revideret og nogle ændringer er blevet indskrevet. 

Bør omtales på hjemmesiden. 

 

c. Orientering om vigtige sager fra udvalgene. 
 

IT-udvalget skal til forhandling om opgraderingen den 30. juni.  

Øko-udvalget holdt Budgetforberedende møde den 17.06. 

Mødes igen den 03.08. 

 

d. Kommende møder til Kalenderen 2021:   
 



a. Sommerferie til den 03.08., hvor næste GAB møde afholdes i mødelokalet kl. 19. 

Mødeledelse jfr. Forretningsorden. Ny mødeleder vælges. 

 

b. HPU-møder afholdes den første tirsdag i hver måned – næste gang den 01.07.  

 

c. Informationsbeboermøder om renoveringen er aftalt til den 10. og 11. august på 

Stadion. 

 

d. Beboermøde om Skema B beslutning i Albertslund Musikteater den 24. august. 

 

e. Generalforsamling i V.A. den 9. september 2021. 

 

 

5. Eventuelt. 

 

 

LS. 


