
Dagsorden Bestyrelsesmøde nr. 14 den 11.10.2018 
Kl.19.00 – 22.00 
 
HUSK  
Beboerhusgruppen kommer fra 19- 20 og har selv sendt 
punkter som de gerne vil drøfte. 
 

Til stede .: Ervin(EO), Birthe(BYN),Steen, (SSØ), Thomas(TR),Maria(MO), Lars (LS), Lasse 
(LW),Heidi (HN) 

Afbud.: Anders(ASL), Peter(PM) 

Fra drift.:  

 

Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er.:  

Referent til dette møde er.:  

 Emne  

Beslutning / 
Orientering Referat 

1. Nyt fra driften  Orientering og 
Beslutning. 
 

SPA har sendt et prisforslag i forhold til lys i indkørsel B og C 
HN,forslår at vi får tilbud fra flere leverandør LS nævner det vil være godt at ta nogen fra andre byer 
SPA skal prøve at få flere tilbud, ved alle opgaver. og det skal i hørring i lysudvalget.  
 

2. 1) Foreløbigt referat fra GAB  
  

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

Beslutning. 
 
 

Det kan ikke godkendes, og der mangler stadig også referat fra GAB møde 12 - 13  
PM Rundsender, 
EKSTRA P-PLADSER 
HUSK mødeplan for GAB 2019, 



3) Tilføjelser til dagsordenen? 
 

Nedsættelse af arbejdes gruppe til samarbejde med beboerhusgruppen 
Beboere henvendelser 
 

3.  Nyt fra FU Orientering og 
Beslutning. 
 

Kommer under galgebakkeposten  

4. Beboermøde vedr. Reglement og digital 
beboerdemokrati 

Orientering  
Beslutning. 

Dirigent og meddirigent   
GAB forslår Jens som dirigent og meddirigent, LW snakker med Jens 
Referent.: SPA har bestilt en. 
Hvem gør hvad  
 
GAB forslår urafstemning (Firma) SPA og undersøger hvordan dette virker og gøres til næste møde 
Og digitalt beboeredemokrati rykkes nederest på dagsorden  
Alle de nye reglement skal sendes med til alle. 
Det ville være rart hvis der kunne komme et ark med hvor ændringer kommer med ud så folk kan se hvilke der ændres. 
Udvalgens forslag der sendes ud. 
Og alle reglementer skal ha været forbi BO-VEST´s juridiske afdeling 
SSØ forslår driften lige kigger på husdyrsreglementet HN og TR kontakter BO-VEST i forhold til det. 

5.  Nyt Fra HPU Orientering og 
Beslutning  

TR sender en bekymring skrivelse vedr. VA´s formand optræden til sidste møde. 
LW tager kontakt til møde med kommunen.  
 

6. Galgebakkeposten   Beboerhenvendelse vedr. ytringsfrihed  ( LW redegør på mødet) LW sender svar til  
GAB mener ikke at Galgebakkeposten skal censurer så længe  
TR mener at GAB skal holde et møde med redaktionen, og hører deres forklaring, også i forhold til deltagelse i af 
redaktionen. 
  

7. Eventuelt   
. 
 
 

8.    

9.    

10.    

11.    



12.     

13.     
 

Kommende møder:  

 

Tirsdag d. 30 oktober GAB-Møde nr. 15 

Tirsdag d. 6 november HPU 

Torsdag d. 8 november GAB-Møde 16 

Tirsdag d. 20 November GAB-Møde 17 

Tirsdag d. 27 November Beboermøde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

 

      Den 08/10-18 

Med Venlig hilsen 
      Peter og Lasse 
        

 

 

 

 

 


