
Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er.:  

Referent til dette møde er.:  

Referat Bestyrelsesmøde nr. 13 den 27.09.2018 
Kl.19.00 – 22.00 

Til stede .:  

Afbud.: Lasse (LW), Anders(ASL) 

Fra drift.: 

Emne
Beslutning / 
Orientering Referat

1. Nyt fra driften Orientering 
og Beslut-
ning.

SPA sender selv bilag rundt.

2. 1)Foreløbigt referat fra GAB møde 11/9-18 
  

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

3)Tilføjelser til dagsordenen?

Beslutning. Bilag vedhæftede.



3. Nyt fra FU Orientering 
og Beslut-
ning.

4. Budgetbeboermøde Orientering Opfølgning på mødet.

5.  Nyt Fra HPU Orientering 
og Beslut-
ning 

Opfølgning på møde med landbygge fonden og gransker  

TR ønsker  

1. Udskiftning af rør 
2. Nye skure, kan vi hører vores bygge ansvarlige i bo-vest om vi udskifte skure i forbindelse med 
nye    rør? Kan der stadig skiftes facader efterfølgende?  
3. Skimmel sanering, skal i stedet for være skimmel renovering? Forslag: Vi skal finde årsagen til 
skimmel i hver ny skimmel bolig og udbedre fejlen. Så vi ikke bruger milioner på at male og lappe.

6. Valg til HPU Beslutning

7. Evt. Oriente-
ring
. 

8.

9.

10.

11.

12.  

13. 



Kommende møder:  

Tirsdag d. 2 oktober HPU møde

Torsdag d. 4 oktober info/temabeboermøde 

Lørdag d. 6 oktober Bestyrelsesdag.

Torsdag d. 11 oktober GAB-Møde nr. 14 

Tirsdag d. 30 oktober GAB-Møde nr. 15

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 20/09-18 

Med Venlig hilsen 
      Peter og Lasse 
        


