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Dagsorden GAB Bestyrelsesmøde nr. 18 d. 6. december 2018 
Kl.19.00 – 22.00 
 
Forventede deltagere: Lasse, Peter, Thomas, Maria, Zahir, Birthe, Steen, Anders, Ervin og Heidi. 

Afbud: Lars er trådt ud af bestyrelsen. Orienteringsmail rundsendt til bestyrelsens medlemmer mandag d. 3. december.  

Fra driften: Susanne har ferie og deltager ikke 

Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er: Thomas 

Referent til dette møde er: Steen 

 
 Emne Orientering Beslutning 
1. Godkendelse af dagsorden og 

referat 
Nedenstående punkter er foreslået til dette møde, og det 
vurderes ikke, at der er tid til at tage punkter på fra 
huskelisten.  
Foreløbigt referat fra GAB møde 17 d. 20. november 2018 er 
rundsendt af Lasse d. 21. november (Bilag 8). 

a) Dagsordenen godkendes med eventuelle ændringer. 
b) Godkendelse af referat fra sidste møde, med eventuelle 

ændringer.   

2. Orientering fra driften  Susanne har fået svar fra Kasper Fisker, som er fra Den 
Kriminalpræventive Enhed, Albertslund Kommune og som 
deltog i mødet med borgmesteren. Han beder 
afdelingsbestyrelsen finde en dato, til et ”borgermøde”. 
(Bilag 1 – mail fra Susanne) 
Orientering om Pub’ens regnskab (Bilag 10) 
Orientering om Udgifter til skimmelsanering pr 29. november 
2018 (Bilag 11) 
Spørgsmål til GAB vedrørende sekretær muligheder (Bilag 9),  

a) Der tages beslutning om dato og invitation til en 
”borgermøde” om kriminalitet. 

b) Det skal besluttes om spørgsmål fra driften vedrørende 
sekretær funktion, skal besvares på dette møde, før 
arbejdsgruppen er mødtes, eller udskydes. 

c) Hvis punktet ikke udskydes, skal der tages beslutning 
om punktet.  

3. Ekstraordinært beboermøde Der orienteres fra det ekstraordinære beboermøde om 
reglementer. Referatet er ikke klar i skrivende stund, men 
eftersendes, hvis det kommer inden mødet.  

a) Der skal tages en beslutning om, vi vil invitere 
husdyrudvalget. Og i givet fald hvornår. 
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Med udgangspunkt i beslutningen om at udskyde 
behandlingen af husdyrreglementet til et efterfølgende 
møde, skal det videre arbejde planlægges.  
Heidi har foreslået at husdyrudvalget indkaldes til at mødes 
med bestyrelsen. (Ingen bilag - endnu) 

b) Der tages beslutning om plan for arbejdet frem mod et 
ekstraordinært beboermøde til beslutning af nyt 
husdyrudvalg. 

c) Der besluttes en dato for mødet.  

4. Orientering om arbejdet med 
fælles ejendomskontor og 
materialegård 

Lasse orienterer om arbejdet om ”FÆLLES 
EJENDOMSKONTOR OG MATERIALEGÅRD MELLEM 
HYLDESPJÆLDET OG GALGEBAKKEN” og fremlægger 
arbejdsnotat udarbejdet af Kristian Overby (Bilag 2). 

a) Det besluttes hvordan bestyrelsen vil arbejde videre 
med planerne. 

5. Ombygning af Bakkens Hjerte Lasse orienterer fra mødet ” Beboermøde nye klubber - 
Bakkes Hjerte og Svanen” i Albertslund kommune  
(Bilag 3 – dagsorden, Bilag 4 – Byggeplaner, Bilag 5 – tidsplan) 

a) Der tages beslutning om bestyrelsens videre arbejde i 
sagen. 

6. Fælles julefrokost for bestyrelses- 
og udvalgsmedlemmer 

Det er besluttet at lave en fælles julefrokost for bestyrelsen 
og de forskellige udvalg. Thomas kommer med et oplæg til 
diskussion af tidspunkt og form.  

a) Der besluttes en dato for arrangementet 
b) Det besluttes hvordan arrangementet planlægges, og 

hvordan der inviteres.  
7. Afdelingsbestyrelsens fremtidige 

arbejde 
De tre medlemmer af FU, har alle valgt at træde ud af 
udvalget. Et medlem har valgt at træde ud af bestyrelsen, og 
derved også af HPU og økonomiudvalget.  
Baggrunden for denne udvikling i bestyrelsesarbejdet er en 
kritik af FU arbejdet. Steen fremlægger denne kritik på 
mødet, på baggrund af et notat lovet i mail af 3. december til 
Lasse, Thomas og Peter (videresendt til hele bestyrelsen af 
Peter). Redegørelsen er ikke klar til udsendelse, og er derfor 
ikke vedhæftet som bilag. 
Som bilag vedlægges: Forretningsorden for bestyrelsen, 
besluttet på det ekstraordinære møde d. 9. maj 2018 (Bilag 
6), og et delvist korrekt kommissorium for HPU (Bilag 7) 
Det vedtagne kommissorium for HPU, er ikke at finde, med i 
referatet fra GAB møde 5, d. 1. juni 2017 står: ”Behandling af 
kommissorium for HPU/ GAB byggeudvalg: Oplægget til 
kommissorium blev grundigt drøftet og efter et par mindre 
ændringer, blev det godkendt”, men det rettede 
kommissorium er ikke vedlagt. Derfor vedlægges oplægget 
som bilag.  

a) Der vælges tre nye medlemmer til FU. 
b) Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller det ønskes at 

nedlægges FU, skal der tages beslutning om at ændre i 
forretningsordenen.  

c) Der skal udpeges en ny kontaktperson til 
økonomiudvalget. 

d) Der skal tages stilling til den ledige plads i HPU. 

8. Eventuelt Og korte meddelelser.  
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Kommende møder:  
Tirsdag d. 18. december GAB-møde 19 
Tirsdag d. 8. januar HPU møde 
Torsdag d. 10. januar GAB-møde 1 

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder: 
 

I. Ønsker fra GAB medlemmer: 

a) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere. 

b) GAB sekretærens arbejdsopgaver. 

c) Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter. 

d) GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere. 

e) Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt 

f) BO-VESTs bestyrelsesweb (Lars) 

g) Forretningsgang for henvendelser til udvalg/kontaktpersoner/formand/ejendomsleder. 

h) Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne 

 

 

II. Afventer oplæg fra GAB udvalg: 

a) Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget. 
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Bilagsliste 
 
Bilag 1 – Mail fra Susanne vedrørende ”borgermøde” om kriminalitet. 
Bilag 2 – Arbejdsnotat fra Kristian Overby vedrørende fælles kontor og materialegård med Hyldespjællet 
Bilag 3 – Mail vedrørende møde om udvidelse af klubben 
Bilag 4 – Byggeplaner ifht ombygning af Bakkens Hjerte 
Bilag 5 – Tidsplan for ombygning af Bakkens Hjerte 
Bilag 6 – Forretningsorden for afdelingsbestyrelsen 
Bilag 7 – Oplæg om kommissorium for HPU 
Bilag 8 – Foreløbigt referat GAB møde nr. 17 d. 20. november 2018 
Bilag 9 – Spørgsmål vedrørende freelance sekretær for GAB 
Bilag 10 – Svar på spørgsmål ”Pubbens regnskab, vedr. salg til fester” 
Bilag 11 – Orientering om ”Udgifter til skimmelsanering pr 29. november 2018” 
 
 
Venlig hilsen 
 
Steen og Thomas 


