Aktionsliste

Til GAB-møde d. 04.10.2021

Projekt

Opgave og Sagsforløb

Ansvarlig

Nye adresser

Skilteprojektet er blevet forelagt på beboermødet torsdag, den 23. september. Der kom
flere gode input til skilteudvalget og samtidig blev det besluttet at skilteudvalget vil
udsende en nærmere beskrivelse af hvorledes de nye adresseskilte vil blive opsat her i
Galgebakken.
Sammen med den beboere omdelte indkaldelse til beboermødet fremgik det, at der er
afsat midler til renovering af materialegården og genbrugsstationen på konto 116 i 2022.
Budgettet for 2022 blev godkendt på mødet

KSF/Birthe

Sidst
Lukket dato
behandlet
10.09.21

KSF

10.09.21

Vi afventer tidsplan fra Kommunen til udførelse af asfaltering og brostensbelægning ved
indkørsel A og B.

KSF

10.09.21

Steen orienterede på beboermødet om, at det nu er muligt at opgradere hastigheden på
internettet i Galgebakken til 1000\1000 Mbps og at dette efter drøftelser med Dansk
Kabel TV kan ske uden yderligere omkostninger for Galgebakken. Endvidere oplyste
Steen, at YouSee har opsagt aftalen om levering af Tv-kanaler til Galgebakken med
udgangen af juni 2022. Derfor skal vi til at finde en ny udbyder af TV pakker eller lave en
ny aftale med YouSee.IT-udvalget er gået i gang med at undersøge forskellige
muligheder, og herefter vil der blive indkaldt til beboermøde om de konkrete
beslutninger.

KSF/Steen

10.09.21

Sammen med den beboere omdelte indkaldelse til beboermødet fremgik det, at der er
afsat midler til renovering af elefanttrappen på konto 116 i 2022. Budgettet for 2022 blev
godkendt på mødet. Projekt gennemføres i år ved at omkostningen bogføres som
fremskudt omkostningen omkostning på en mellemregningskonto.
Rettelser vedrørende information under fanen Ejendomskontor er fremsendt til Steen
Søndergård 1.oktober 2021.

KSF/Steen

10.09.21

KSF/Steen

10.09.21

Renovering af
eksisterende
materialegård og
genbrugsgård.
Nyt midlertidigt pålagt
asfalt ved
indkørslerne A
(Sønder) og B (Neder)
Tilbud om nye
internethastigheder i
2021.

Elefanttrappen

Ajourføring af
Galgebakken
hjemmeside

04.10.2021
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Kursiv skrift og rød skrift = Nyt siden sidste GAB møde.

Til GAB-møde d. 04.10.2021
1. oktober 2021/Kenneth Fuglsang
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