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Indkaldelse til:

BudgetbeboermØde
Torsdag den 23. september 2OZl kl. 19

i Galgebakkens Beboerhus

Dagsorden:

1. Valg af dirigent,
2, Valg af referent.
3. Valg af stemmetællere.
4. Godkendelse af forretningsorden,
5. Godkendelse af dagsorden.

6. Galgebakkens Budget far 2O22
a. Fremlæggelse og diskussion af Budget 2A22 inkl. Antennebudget
b. Behandling af indkomne forclag til Budget 2022
c. Indstilling af budget til opsætning af nye adresseskilte i Galgebakken
d, Forslag om nedsættelse af Købmandens husleje
e. Godkendelse af Galgehkkens Budget 2O22 æmt antenneregnskabet,

7, Forslag uden konsekvensforbudget 2022
a. Forclag fra beboerhusgtruppen on depo§kur til opbeuaring af stole/borde og parasoller
b.turclag om oprettelse af flere C3 boliger

8. Information om opgradering af Galgebakkens neWærk til 1O0O/1OOO Mbps

9. Eventuelt

Sammen med dette materiale modtager du en komprimeret udgave af budget 2022.
Ønsker du at se det komplette budget, kan du finde det på vores hjemmeside r,rnnrw.gbakken.dk eller få det
udleveret ved henvendelse på Ejendomskontoret, Torv 11,

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermØet, hvor hver husstand får udleveret 2 stemmesedler.
Husk derfor leg ftimation.
Adgang til beboermødet og stemmeret har afdelingens boligtagere og myndige husstandsmdlemmer.

( Dagsorden med materialesamling er husstandsomdelt senest d. 16. sept. 2021)



GABs indstilling til Galgebakkens budget 2A22

GAB og Økonomiudvalget har ved budgetbehandlingen haft som målsætning at kunne
præsentere en 0% huslejestigning for 2022.
Driftbudgettet indeholder bl.a stigninger på poster, som vi ikke har nCIgen indflydelse på:
Ejendomsskat, vandafgift og renovation.

En af de største poster i vores budget er henlæggelser til Galgebakkens langtidsplan for
vedligeholdelse (PPV) på konto 120.
Derfor har vi haft meget focus på netop henlæggelserne.
Vi har lagt et stort arbejde i at tilrette PPV'en tilden nye virkelighed efter at Helhedsplanen
er blevet godkendt. '
Vi har foreslået aandringer og tilføjelser, som har gjort det muligt at nedsaette vores
henlæggelserfra 14 mio krtil 13 mio kr.
Dette er sket i et taet samarbejde med vores ejendomsleder Kenneth og er efterfølgende
blevet forhandlet på plads med BO-VEST's administratian.
Derfor har vi opnået det vi ønskede.

lmidlertid bliver budgettet belastet af en ny udgift, som vi ikke kan neutralisere virkningen
af. Det drejer sig om ydelse på lån tilfinansiering af nyt Driftskontor/medarbejderlokaler.
Ydelsen til lånet bliver på 529.000 kr/år og starter 1.1.2022.
Opførelsen og finansieringen blev godkendt på beboemrøde 9. september 2A16.

Budgettet indeholder desuden:
Ny parkbelysning til stræder, stier og P-pladser
Nye skilte iforbindelse med ændring af husnummerering
§trædepenge 40.000 kr
Forprojekt til El-ladestandere 100.000 kr
Renovering af Elefanttrappen ned til Hyldespjældet 65.000 kr
Genbrugsgruppen 5.000 kr
Tøjcafden 5.000 kr
Agendagruppen 5.000 kr
Galgebakkens Seniorklub 15.000 kr
Budgettet Eom nu fremlægges indeholder derfor en stigning på 0,93%

GAB indstiller budget2022 til godkendelse på beboermødet d. 23. september 2A21.

Galgebakkens Afdelingsbestyrelse



96159 - Galgebakken
Budgetforslag for perioden 1. januar 2a22 - 31. december zaz?

Såfremt budgetforslaget godkendes på afdelingsmødet vil det medføre en stigning i huslejen på 0,93o/o,
svarende til en samlet huslejestigning for hele afdelingen på kr. 562.000, med ikrafttrædelse pr. 1. januar
2022.
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lndtægt grundet overført fra opsamlet resultat falder med kr. 1.272.AAA

Opsparing til planlagt og periedisk vedligeholdelse falder med kr. 1.000.000

Afdrag og renter på forbedringslån stiger med kr. 529.000

Diverce udgifter falder msd kr. 369.000

Diverse reguleringer, forskellige*Tfi stiger med kr. 130.000

0,88%
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Budgetforslag for perioden 1. januar 2A22 - 31. december 2022

* genoerindflydelse -.*-".," Mindre beboerindflydelse re lngen beboerindflydelse

UDGIFTER i 1.O00 kr i 1.000 kr

.:i="* 101-'105 Nettokapitaludgifter
Nettokapitaludgifter i alt

.r;.,s 106 Ejendomsskatter
147-108 Vand- og kloakafgift
109 Renovation

-l';v 1 10 Forsikringer
111 El og varme ifællesarealer

;,'.:/ 112 Administration
Offentlige og andre faste udgifter i alt

'.,,:t 114 Renhotdelse
.),.,:r' 1 15 Almindelig vedligeholdelse
ir:-,r 116 Planlagt vedligeholdelse

- Dækket af afdelingens opsparing
117 lstandsættelse ved fraflytning

- Dækket af afdelingens opsparing
',,.,* 118 Drift af fællesfaciliteter
:r-,r 119 Diverse udgifter

Variable udgifter ialt
::i 124 Opsparing til planlagt vedligeholdelse

121 Opsparing til istandsættelse ved
fraflytning (A-ordnin g)

)1,,:.:,s 123 Opsparing til tab ved fraflytning
-._,:-v 124 Andre opsparinger

Henlæggelser i alt

..r:;.,,v 125 Afdrag og renter på forbedringslån
,ri* 126 Afskrivning på forbedringsarbejder
t2:;v 127-128 Afdrag og renter på ombygningsiån
-'-,; 129 Tab ved lejeledighed

- Dækket af dispositionsfonden
.;ir' 130 Tab ved fraflytninger

- Dækket af afdelingens opsparing
- Dækket af dispositionsfonden

):.*sr 131 Andre renter
:::v 132 Afdrag og renter på driftstabslån
r,,.v 134-137 Andre ekstraordinære udgifter

Ekstraordinære udgifter i alt

::d 140 Å,rets overskud
Udgifter ialt

INDTÆGTER

8.752

14.000 14.000

7.936
7.936

7.989
3.529
1.738

990
526

3.981
18.752

6,431
1"324
8.566

-8.566
73

-tJ
681

1.241
9.673

800
75

4.022
18.897

244
1

3
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684
-236
-448

53
1.405

230
8.213

1.331

64-801

7.751
7.751

8.548
3.394
1.865
1.207

691
3.962

19.667

6.781
1.331

13.707
-13.707

0
0

814
1.677

10.503

7.751

{9.984

10.208

17.376

64.07{

62.133

1.376

6.281

600
100

3.876
18.576

243
1

6.337
0
0
0
0
0
U

1.394
0

7.975

61.006
0

730
1.716

63.452

1.120
1.124

0

64.572

0
64-572

;,*. 201 Husleje
-r;,q,P 202 Renter
ir.,.::,v 203 Andre indtægter
):cus 203.6 Overført fra opsamlet resultat

Ordinære indtægter i alt

,r;i' 204-2AB Ekstraordinære indtaegter

Ekstraordinære indtægter i alt

60.1 1 I
509
568

2.352
63.547

1.255
1.255

0
64.80{

N ødvendig huslejestigning
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96159 - Galgebakken Budget for fællesantenneanlæg
2022 - 31. december2022

") udgifter til alle lejere også dem som har fravalgt antenne

- tz-

Regnskab
2A20

Gældende budget
2421

Revideret budget
2021

Budget
2422

Udgifter:
Overført fra tidligere år *)

Fonentning og afskrivning *)

Oprettelse og tilslutning
Antennedriftsbidrag AF86")

44.778
883.480

35.069
122.38?

2S.613
881.009

36.217
122.2øS

29.593

Ialt
Administrationsbidrag *)

1.081.709

10.590

1.069.047
10.5S0

't.068.467

10.590
1.024.096

10.590

Antenneudgifter i alt 1"092.299 1.O79.637 '1.079.057 1.034.686
Lejernes indbetalinger:
Antennebidrag

Copv-Dan bidrao

1.062.706

0

1.475.944

0

Resultat regnskab 29.593

Beregnet resultat 3.693 3.113

Antenne- oq Copv-Dan bidraq pr. md. Antal tilslutninger Nugældende
Budget
2422

Antennebidrag (36)

Administration mv. (38)

706

746
0

122

3 113
878"754

36 179

106.050

1.CI75"944

0

0
127



2A2Z 2r2l 2ø24 2025 2026 2q27 2028 2029 2030 2031 2032 m3 2034 2035 2035 203t 2038 2039 204t 2041

Planlagt forbrug

IÅrets opsparing

-+opsparing ultimo

80.000

70,000

60.000

50.tmo

40.00c

30.fl]o

20.&)0

x0.000

0

(i 1.000 kr.) bza
Budget 2o2z 2oz3 2oz4 2025 2026 2027 2o2a zo29 2oaa zo31 2o3z 2033 2034 2o3s 2036 2031 zo3a 2o3s 2o4o ?o41

2021

Opspa.ing primo

Pianlagl forbrug

14.2A1

8.5m

14.000

19.715 20.008 23.A29 28981 36.276 43.505 33.635 32.071 2S530 31.6S9 33_308 35.208 34e10 36.782 39.6S1 41 385 .+3.6S7 14.953 46.836 48.595 61.C04

13707 9.S79 8048 6705 67'11 lBA1o 10564 11541 6831 7.391 7.100 S398 7.028 6.091 7.306 6688 1.744 7.117 7.241 6.591 8.603

14.000 13.000 14.000 14.000 14.000 s.000 e.000 9.000 9.m0 s.000 9.0m 9.000 9000 9000 9.000 s000 s000 s000 9.000 19.000 19000

Saldo p.. bolo

§aldo pr. rF
OpsFaring pr- r.f 231

28.421 32.712 41.167 5'1.52S 61.791 47.7?7 45.556 41.S46 45.021 47.313 50.012 49.446 52247 s6.380 58786 62070 63854 66529 69.027 a6654 ###tH*
330 380 474 598 717 5§{ 529 487 522 549 580 574 606 654 682 720 741 772 801 1.005 1.177

231 214 231 231 231 148 148 148 t4E 146 146 146 148 148 14E 14E 146 148 146 313 313

28.005

,{6,536 61.004 71.401



Forslag 5c

lndstilling af budget til opsætning af nye adresseskilte i Galgebakken.

På baggrund af adresseloven skal Galgebakken have nye adresser bestående af min.
tre cifre og et bogstav. Derfor har skilteudvalget arbejdet med at løse denne
problematik i samarbejde med arkitekt Jens Ulfeldt, MDD og Albertslund Kommune
v/Camilla Schadegg.

Opsætning af disse nye husnummerskilte vil gøre det væsentli$ nemmere for
alarmberedskabet, gæster og andre besøgende personer at finde rundt i

Galgebakken.

Beslutning på Beboermøderne den 5. december 2019 og den 15. juni åOZL.

På ovennævnte beboermØder blev de nye adresser endeligt vedtaget og er
efterføl gende god kendt af Al bertslu nd Komm u ne.

Kommunen var samtidig indstillet på, at de nye adresser bliver opsat i starten af
2A72, idet de nye husnumre successivt implementeres iforbindelse med
færdigmelding af de totalrenoverede boliger ud fra de planlagte etaper i
hel hedspla nen for period en 2A22-2A26.

Design af ny adresseskilte.

Skilteudvalgt og driften har i samarbejde med arkitekt Jens Ulfeldt udarbejdet
følgende forslag til design af de nye adresseskilte, som følger:

Side I af 5
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De midlertidige husnumre i form af klistermærker, som sættes på postkasserne og
køkkendøren på de eksisterende boliger, er udarbejdet i samarbejde med Dansign
og vil se ud som følger:

I

Side 4 af 5
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Planlægning af opsætning af de nye adresseskilte.

iv 2o2?: Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende:

Skrænt og Mark (106 adresser) samt ved indkørsler, oversigtskilte på p-

pladser og henvisningskilte til strædeadgange. For øvrige eksisterende

boliger opsættes rnidlertidige husnumre iform af klistermærker.

År 2023: Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende: Sten

og Vester (180 adresser) samt nye henvisnings skilte til strædeadgange.

Ar 2A24 Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende: Torv

og Sønder og Neder (254 adresser) samt nye henvisnings skilte til
strædeadgange.

År 2025 Nye adresseskilte opsættes for de nyrenoverede boliger beliggende:
Over og Øster {163 adresser} §amt nye henvisnings skilte til
strædeadgange.

Budgettering af de samlede omkostninger for opsætning af de nye adresseskilte:

De sarnlede omkostninger er budgetteret årligt i langtidsplanen (PPV) konto 116 ud

fra den etapevise færdiggØrelse af boligerne i henhold til den planlagte helhedsplan,

hvilken på nuværende tidspunkt er som følger:

År
?022
2023
2A24
2025
lalt

Samlet budgetteret omkostning
1.590 t.kr.

400 t.kr.
500 t.kr
625 t.kr

3.115 t.kr.

lndstilling:

Skilteudvalget indstiller hermed, at BeboermØdet d.23.9.21godkender ovennævnte
budget og designforslag til opsætning af nye adresseskilte i Galgebakken.
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Forslag fra Benny Klausen til heboermødet 23.9.2A?.1

Vedr. nedsættelse af KØhmandens huslejei}AlZ
"Der opkræves ikke husleje hos købmanden i år 2A221

Udgiften på 107.640 kr dækkes af henlæggelserne, eller ved en huslejestigning på O,77Yo."

Forslag 7a

Forslag om at etablere et depot på arealet ved vaskeriet til fællesaktiviteterne på

Galgebakken.
Beboerhusgruppen vilgerne stille forslag om etablering af et depot på arealet mellem
fodboldbanen og vaskeriet. Depotet opføres mellem to fag af eksisterende espali6r.

Gennem de seneste år er der opstået nye aktiviteter i forbindelse med beboerhuset og
beboerudlånet. lsær har fredagsbaren og muligheden for at spise udenfor i godt vejr været meget
populært. Det betyder imidlertid meget tungt arbejde for aktivitetsmedarbejderen. Vi har flere

store markedsparasoller, med tunge "fgdder", der er borde indefra som skal ud, der er
"havestolene". Selv om folk hjælper til, er der meget forberedelse og oprydning. Det ville derfor
være en stor arbejdsmiljømæssig forbedring for aktivitetsmedarbejderen, hvis vi havde et
nærdepot ved beboerhuset, hvor vogne med udendørsgrejet kunne deponeres. Som det er i dag

skal alt køres fra depotet på P-plads C.

Herudover er der i forbindelse med udlånet etableret et torsdagscykelværksted, som bruges flittigt
af beboerne, og som o6så giver mulighed for at købe en brugt cykel til en billig penge. De har også

brug for depotplads.

Derfor stiller vi forslag om at etablere det ovenfor nævnte depot. Det skal selvfølgelig "falde ind i
landskabet", men behøver ikke at blive dyrt at etablere. Der behøves ikke fundament og ingen

isolering men bare nogle pladevægge og et tag, og fliser på gulvet.

Depotet kan opføres udgiftsneutralt i budget 2A22. Det vil sige at det ikke belaster huslejen.

Beboerhusgruppen, 7 .9.åOZL

Forslag 7b

Undertegnede stiller forslag om, at man under Galgebakkens renovering igen åbner for at lave C3

lejligheder, mellem C2 og C4 lejligheder, dette hvor det er muligt, og hvor begge parter Ønsker det.
Bedes behandlet på førstkommende ordinære beboermøde.

Venlig hilsen
Maria Kreiberg og lvette Venegas


