Dagsorden til møde nr. 8, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Torsdag den 1. juni, først kl. 20.00 i mødelokalet (pga. VA ekstra GF)
((OBS: Husk også møde om varmeregnskab tirsdag d. 30. maj kl. 19.00 i mødelokalet.))
Til stede og afbud:
 20-20.30 Indledende punkter
1) Oversigt over kommende møder:
a) Torsdag 1. juni kl.19: Ekstraordinær VA GF om vedtægtsændringer. Sted: BO-VEST, Malervangen.
b) Tirsdag 6. juni kl. 17-20 i Grønningens beboerhus: VA foreningsmøde om energi/grønne regnskaber.
c) Fredag 9. juni kl. 17.30: VAs jubilæumsmiddag.
d) Tirsdag 13. juni: Næste GAB møde nr. 9: Mødeforbereder: Biba. Særlige emner: ?
e) Tirsdag 15. august: Næste GAB møde igen, nr. 10: Mødeforbereder: ?. Særlige emner: ?
f) Andre kommende møder?
g) GAB mødeplan for 2. ½ år 2017 – inkl. dato for budgetbeboermøde (forslag vedhæftet)
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 7, tirsdag 16. maj (vedhæftet)
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB Møder? - jf. listen nf.
4) Tilføjelser til dagsordenen?

Hovedpunkter:
 20.30-20.50
5) Nyt fra/til Driften.
 20.50-21.00
6) Opsamling fra mødet 30. maj med BO-VEST om varmeregnskab.
 21.00-21.30
7) Helhedsplan og HPU/GAB byggeudvalg (udskudt på tidligere GAB møder)
Behandling af:
a) Kommissorium for HPU/ GAB byggeudvalg (hvis skriftligt oplæg foreligger)
b) Valg af medlemmer til HPU
c) Bekymringsbrev til VAs bestyrelse (hvis skriftligt oplæg foreligger)

 21.30-21.40
8) Færdiggørelse af:
a) GAB udvalg kommissorier for Økonomiudvalg og Kommunikationsudvalg (udskudt på tidligere
GAB møder) (vedhæftet: Delvist ajourført liste med GAB udvalgskommissorier)
b) GABs forretningsorden (vedhæftet: GAB forretningsorden mv. ajourført april 2017).

 21.40-21.50
9) Beboerhenvendelse med forslag til oprettelse af seniorboliger (vedhæftet og rundsendt 19. maj)
 21.50-22.00

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):

10) Kort nyt vedr. GAB og udvalgene:
a) Fra BO-VESTs repræsentantskab 31. maj. Fra VAs GF 23. maj og E.GF 1. juni.
b) Referat fra Beboerhusgruppens møde 6. maj (vedhæftet)
b) GAB udvalgsmøder siden sidst?
c) Andet kort nyt vedr. GAB:
11) Opsamling af informationer fra GAB møde 8 til kommende GAB nyt:
( Galgebakke Posten nr. 415, har deadline torsdag d. 8. juni. )
26. maj 2017. Med venlig hilsen:
Biba Schwoon, mødeforbereder
Sten Hansen, GAB sekretær
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Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder (jf. pkt. 3 ovf.):
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave . (Op på GAB møde 6)
• c: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• d: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• e: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• f: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• g: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
• h: BO-VESTs bestyrelsesweb
II. Afventer oplæg fra GAB udvalg:
• a: Status for IT/TV og YouSee.
• b: Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget.
• c: Revision af Husreglementet. Behandles i Husreglementudvalget.
Bilag:
Pkt. 1g: Forslag til GAB mødeplan for 2. ½ år 2017 (vedhæftet)
Pkt. 2: Foreløbigt referat fra GAB møde 7, tirsdag 16. maj (vedhæftet)
Pkt. 8a: Liste med GAB udvalgskommissorier delvist ajourført efter GAB møde 6 (vedhæftet)
Pkt. 8b: GABs forretningsorden mv. ajourført april 2017 (vedhæftet)
(OBS: De to bilag til pkt. 8 a og b kun vedhæftet digitalt. Lå på papir i postkasseren til GAB møde 6.)
Pkt. 9: Beboerhenvendelse med forslag til oprettelse af seniorboliger (vedhæftet)
Pkt. 10b: b) Referat fra Beboerhusgruppens møde 6. maj (vedhæftet)
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