Galgebakkens
afdelingsbestyrelse

GALGEBAKKEN , MARK 2-6
2620 Albertslund
galgebakken@mail.dk 43 64 15 02

Referat fra møde nr. 2, 2017 i Galgebakkens afdelingsbestyrelse
Tirsdag den 24. januar kl. 19.00
Til stede: Zahir Bashir, Jytte Jørgensen, Renè Leisin, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Bo Ragnvald,
Biba Schwoon, Lasse Wilson. Sten Hansen (sekr. og ref.). Afbud: Susanne Palstrøm (ejendomsleder). Sille
Nimholm, Lars Skovenboe, Steen Søndergaard.

Indledende punkter:
1) Oversigt over kommende møder:
a) Fredag 27. jan. kl. 14-16: BO-VESTs 10 års jubilæum: Lasse, Biba, Birthe og Jens deltager. Lasse
sørger for gave.
b) Næste GAB møde, nr. 3 torsdag d. 9. februar. Mødeforbereder: Lasse. Særlige emner: - Besøg af
Bertil fra underskriftgruppen. - RBM indkaldelse m. foreløbig dagsorden. – Første forberedelse af RBM.
c) Næste GAB møde igen, nr. 4 torsdag d. 9. marts. Mødeforbereder: Jens. Afbud fra BO.
Særlige emner: - Årsregnskab 2014 – Forberedelse af R.BM 20. marts (bl.a. valg til GAB).
d) Tirsdag d. 28. marts: Regnskabsbeboermøde: Frist for: Indkaldelse tirsdag 28. febr. Indkomne
forslag tirsdag 14. marts. Omdeling regnskab og materiale: tirsdag d. 21. marts.
2) Foreløbigt referat fra GAB møde 1, tirsdag d. 10. jan.: Godkendt efter rettelser.
3) Nye ønsker til emner på kommende GAB møder (jf. listen nf.): - Fremgangsmåden ved fremstilling af
GAB nyt (ønsket af Biba og Birthe).
4) Dagsordenen: Pkt. 6: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere udskudt til et senere møde.

Hovedpunkter:
5) Helhedsplanen, HPU og ventilationsløsninger
a) Fra HPU mødet 11. januar:
Der blev samlet på emnerne og problemstillingerne, som var blevet behandlet på HPU mødet.
I øvrigt ros til Bygge Posten jan. 2017, som et godt eksempel på hurtig og forståelig beboerinformation.
b) Kommende møder vedr. Helhedsplanen/ventilationsløsning:
- 2. februar kl. 10.00 holdes møde i HPUs underudvalg.
- 7. februar kl. 17.00 holdes HPU møde
- Marts 2017 (præcis dato endnu ikke fastlagt): Informations- og spørgemøde for beboerne om
ventilationsløsning.
6) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere: Udskudt til et senere GAB møde.
7) Skal afdelingen afholde flytteudgifter v. genhusning ved skimmelsager?
Sagen blev drøftet, men da BO-VESTs redegørelse for regler og praksis endnu ikke forelå, var
konklusionen, at den hidtidige kutyme på Galgebakken bør fortsættes indtil redegørelsen foreligger.

Orienteringspunkter (informationer, spørgsmål og kommentarer):
8) Kort nyt fra/til Driften:
BO-VESTs indkøbsafdeling er i færd med at undersøge mulighederne for fælles indkøb af maskiner til
afdelingernes vaskerier.
9) Kort nyt vedr. GAB:
a) Fra Legepladsudvalget:
Der har været møder i udvalget den 20. december og 12. januar, hvor firmaets CADO blev valgt og deres
oplæg bearbejdet. Nyt møde holdes den 31. januar. Det største projekt drejer sig om pladsen, hvor den
store blå legeplads lå, men der kommer også et mindre projekt for legepladsen ved Vester.
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b) Fra IT Udvalget: Der har været møde i udvalget den 16. januar, hvor især problemerne med YouSee’s
kundeservice blev drøftet. Kundeservice kan ofte ikke informere og servicere korrekt, fordi YouSee ikke i
tilstrækkelig omfang har formidlet informationerne om de særlige forhold på Galgebakken ud til
kundeservice.
c) Henvendelse fra fyrværkeriforeningen:
Fyrværkeriforeningen GP, som hvert år afholder det store nytårsfyrværkeri ved Brillesøen i
Godthåbsparken, har henvendt sig til GAB med en opfordring til, at boligområderne i nabolaget giver et
økonomisk bidrag til arrangementet.
Henvendelsen blev drøftet på GAB mødet: Mange Galgebakkebeboere kommer til nytårsfyrværkerierne ved Brillesøen, og der var en positiv holdning i GAB til at støtte økonomisk. GAB vil til
budgetbeboermødet i september fremsætte et forslag om, at Galgebakken bevilger et beløb til støtte til
nytårsfyrværkeriet. Emnet sættes på huskelisten til budget 2018. Sten svarer på henvendelsen.
d) Andet kort nyt vedr. GAB:
• Grønt udvalg foreslår, at planen for fældning og nyplantning af popler stilles i bero i en periode. Når
forslaget er behandlet i Driften bliver det forelagt for GAB.
• Birthe har givet Beboerhusgruppen en undskyldning fra GAB for at de ikke blev inddraget i
juletræsprojektet på torvet, hvilket gruppen har taget godt imod. Birthe deltager i Beboerhusgruppens
næste møde.
Kommende Galgebakke Post, nr. 411. Deadline torsdag d. 2. februar.
Birthe og Biba står for det kommende GAB nyt. De havde til GAB mødet lavet en oversigt med emner til det
kommende GAB nyt. Det er årets første Galgebakke Post, og derfor kommer der information i GAB nyt om
de større projekter, der skal gennemføres i løbet af 2017. På GAB mødet var der ikke yderligere til
emnelisten. Da Birthe og Biba først kan nå at skrive GAB nyt om lørdagen, fik de accept af, at GAB nyt ikke
skal rundsendes til GAB medlemmerne, inden det sendes til GB Posten.

9. februar 2017. Med venlig hilsen:
Sten Hansen, GAB sekretær

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder:
I. Ønsker fra GAB medlemmer:
• a: GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere.
• b: Revision af beboermødets forretningsorden mv. (Op på GAB møde inden beboermødet i marts.)
• c: Galgebakke Posten, – herunder Galgebakke Posten som netbaseret udgave .
• d: GAB sekretærens arbejdsopgaver.
• e: Eksternt oplæg om mødestruktur (forslag fra Susanne.)
• f: Digitale Beboermøder, - herunder også forslag til dirigenter.
• g: GABs og GAB medlemmers rolle i sager imellem driften og beboere.
• h: Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt
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.
Oversigt over beslutninger på GAB møde 2-2017:
2017-2-9c: Der fremsættes forslag om støtte til fyrværkeriforeningen på budgetbeboermødet i september.
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