
GAB 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 4. oktober 2021 kl. 19. 

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

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

Afbud: Kenneth F. 

Sted: GAB’s mødelokale, Torv 11 

Dagsorden: 

 

1. Formalia. 

 

Bemærkninger til referat af 14.09.2021. 

Udkast til referat blev fremsendt den 22.09. 

Referatet med tilføjelser fremlægges til formel godkendelse – Bilag 1. 

Thor er mødeleder for sidste gang i denne runde. 

Næste mødeleder findes. 

 

2. Nyt fra Driften v. Kenneth F.  

Kenneth’s opdaterede aktionsliste efter budgetbeboermødet. Bilag 2 

 

3. Behandlingspunkter. 

 

a. Evaluering af budgetbeboermødet. 

 

Behandling af forslag vedtaget på beboermødet, herunder skilteudvalget og den 

videre proces i forbindelse med støtten til Købmanden. 

 

b. ”Jeg synes vi skal lave en plan for hvordan vi opstarter et samarbejde med GB, 

Bakkens hjerte og socialpædagogiske ressourcer fra Alb. kommune og evt. 

lokalbetjent. Unge stofmisbrugere og sælgere på torvet, skal ikke ignoreres. De skal 

heller ikke 'jages væk'. Vi må sætte gang i en proces om emnet, før Bakkens hjerter 

flytter tilbage. Hvordan retter vi henvendelse og til hvem?” v. Thor 

 

 

c. Kollektivt medlemskab af LLO? 



 

Thor har haft kontakt med LLO Vestegnen med spørgsmål om fordele af 

medlemskab. herunder juridisk rådgivning, service samt pris for evt. medlemskab 

 

d. Aktuelle opgaver for udvalgene. 

 

 Trafikudvalg/ladestandere 

 IT-udvalg/opgradering/valg af TV-indhold 

 Skilteudvalgets næste opgaver? 

 Lysudvalg/lys på parkeringspladser?  

 Orientering fra møde med Alb. Forsyning 28.9 

 Husordenudvalg 

 Andre aktuelle opgaver til udvalgene? 

 

 HPU-opgaver fremover. 

 Bo-anciennitet som fordelingsprincip. 

 Andre prioriteter? 

 

4. Orienteringspunkter 

 

a. Fra Formanden. 

GAB skal underskrive Budget 

Forprojekt ny Gl.Pub, tilbygning Beboerhus 

 

b. Fra Sekretæren.  

 Bemærkninger til GAB’s forretningsorden – bilag 3 

c. Beboerhenvendelser 

 
”Kære GAB. 

I nogle af stræderne har folk selv bekostet at bygge et skur til fælles haveredskaber og 

lignende. 

Jeg regner med, at I sørger for, at de bliver genopført efter renoveringen. 

Kh Lise Buchardt” 

 

d. Kommende møder til Kalenderen 2021:   

 

a. GAB-møder den 26/10, 23/11 og 7/12. 

 

b. HPUmøder afholdes den første tirsdag i hver måned – næste gang den 5/10, 

derefter den 2/11 og den 7/12 (obs! samme dato som GAB-møde?). 

 



c. GAB-mad i Spisehuset onsdag den 1. december 

 

5. Eventuelt. 

 

LS. 


