Dagsorden til GAB møde, nr. 5 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse.
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.00 – 22.00
Til stede og afbud:

Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder
a) Tirsdag d. 17. April: HPU møde
b) Torsdag d. 26.April: GAB-møde nr. 6 Mødeforbereder:
c) Tirsdag d. 8 maj: 8.HPU møde.
d) Tirsdag d. 15 maj : GAB-møde nr. 7 (Ulrik og Vinie deltager først del) Mødeforbereder
e) VA Generalforsamling i musik teater
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 4, torsdag d.8 marts. (rundsendt.)
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder? (jf. emnelisten nf. efter dagsordenen)
4) Tilføjelser til dagsordenen?

Hovedpunkter
6 19.00-19.20
5) Nyt til/fra Driften.
a) Ejendomsmester stillingen
b) Vaskeribrev sendt?(Til driften)
c) Naboklage ?( rundsendes)
6 19.20-19.40:
6) Forberedelse af temamødebeboermøde ?
a) Alt det praktiske vedr. beboermødet
b) Emner: Vedligeholdelsesvejledning, Digitalt beboerdemokrati.
c) dirigent.
6 19.40-20.40:
7) Konstituering
a) Godkendelse af forretningsorden og kommissorium for udvalgene(rundsendes)
b)Valg af kasserer
c)Valg af kontaktpersoner til diverse udvalg
d)Valg af 6 personer til HPU ( Birthe, Steen, Lars, Zahir, Thomas, sidder der nu), Lasse
deltager som formand for GAB
e) Markvandring den 15 maj.
f) Repræsentant i VA´s bestyrelse.
g)Facebook profil til bestyrelsen
h)Foto af bestyrelse medlemmer
6 20.40-20.50
8) GAB Sekretær opgaver.
6 20.50-21.10
9) Evaluering af regnskabsbebomødet.
a)Aflevering af underskrifter og skrivelse.(Skrivelse er rudsendt)
6 21.10-21.30
10) Gennemgang af dagsorden til HPU(dagsorden er på vej )
6 21.30-21.40
11) Beboer ønske vedr. Uglekasse (rundesendes)
6 21.40-21.50:
12) Beboerhenvendelse vedr. trælege figurere i vester.(rundsendes)
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Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
6 21.50-22.00:
13) Lasse´s deltagelse vedr. Bakkens hjerte
14) Information vedr. Varme regnskab 2017
15) Informationer fra GAB-møde 4 og til næste GAB-nyt Galgebakkeposten

4.april 2018. Med venlig hilsen:
Birthe Y. Nielsen, mødeforbereder
Lasse Wilson Formand.
Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave.
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• e GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• f: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• g: BO-VESTs bestyrelsesweb (Lars)
• h: Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder.
• i: Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• b: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
BILAG:
Naboklage til ejendomskontoret. Pkt. 5C
Forretningsorden og kommissorium for udvalg. Pkt. 7A
Beboere ønske vedr. uglekasse
Beboere henvendelse vedr. træfigurer
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