
Bestyrelsesmøde nr. 10 den 14.07.2018 
Kl.19.00 – 22.00 
Grundet skimmel og skadedyrsangreb, har vi været nødsaget til at skifte gulve 
og køkkenelementer i en bolig. Elementerne er udskiftet til elementer fra IKEA. 

Til de GAB-medlemmer der har mulighed for møde tidligere, vil Susanne 
fremvise denne bolig i tidsrummet 18.30-18.50 

Adressen er Torv 7,19. 

Til stede  

Afbud 

Fra drift 

 

 

Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er.: Peter(PM) 

Referent til dette møde er.: Lasse(LW) 

 Emne  

Beslutning / 
Orientering Referat 

1. Nyt fra driften  Orientering og 
Beslutning. 
 

SPA rundsender 
Redegørelse af Beboerklage vedr. husreglement  
BYN spørgsmål vedr. ændringer af proccedure ved indflytning 
 

2. 1) Foreløbigt referat fra EO GAB møde 8/8-18 
  

2) Nye ønsker til emner på kommende GAB 
møder? (jf. emnelisten nf. efter 
dagsordenen) 

3) Tilføjelser til dagsordenen? 
 

Beslutning. 
 
 

Bilag rundsendes  
 



3.  Nyt fra FU Orientering og 
Beslutning. 
 

Husk Portræt til Lysette 
Tilbagemelding vedr. mail omkring sygemeldt bestyrelsesmedlem 
 
 

4. Budgetbeboermøde Orientering og 
Beslutning. 
 

Indkaldelse /dagsorden  
Godkendelse af budget fra økonomiudvalget  
Forslag til Dirigent  
Indkommende forslag fra beboer rundsendes  
Henvendelse fra Bo-Vest´s økonomiske afdeling om deltagelse.  
Ændring af tidligere vedtaget placering af legetræ dyr 
 

5. Digital beboerdemokrati Orientering. 
 

 

6. Styrringdialog  Orientering og 
Beslutning. 
 

Bilag rundsendes  

7.    
8.     

9.    

10.    

11.    

12.     

13.     
 

Kommende møder:  

Torsdag d. 30 august GAB-Møde nr.11. 

Tirsdag d. 04 august HPU – Møde 

Tirsdag d. 11 september GAB-Møde nr. 12 

Tirsdag d. 18 september Budget beboermøde. 

Torsdag d. 27 september GAB-Møde nr.13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 



      Den 09/08-18 

Med Venlig hilsen 
      Peter og Lasse 
        

 

 

 

 

 


