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Galgebakkens  
afdelingsbestyrelse                                        

 

Materiale til: 

Budgetbeboermøde 
 

Tirsdag den 18. september 2018 kl. 1930 i Beboerhuset 
 

 
Dagsorden: 
 

Indlæg fra BO-VEST’s økonomiske beboerrådgiver Laura Lorentzen 

1) Valg af dirigenter.    
2) Valg af referent.    

3) Valg af stemmetællere.  
4) Referat fra Regnskabsbeboermødet d. 22/3-18 (se GB Posten nr. 424 maj 2018) 

5) Godkendelse af forretningsorden 
6) Godkendelse af dagsorden    

a. Fremlæggelse og diskussion af budget 2019 
b. Behandling af indkommende forslag til budgettet  

1. Kunstudvalget modtager skulptur til de hvide træers plads 
2. Beboerhusgruppen søger midler til printer til Udlånet 
3. Genbrugsgruppen – ansøgning om midler til nyt skur 
4. Genbrugsgruppen – ansøgning om midler til forplejning 
5. Over 9 og Over 10 søger om frigivelse af strædepenge 
6. Midler til 20 ekstra P-pladser 
7. Midler til rensning af Albertslundlamperne 
8. Overførsel af overskud vedr. salg af institutionen  
9. Midler til drift af Galgebakkeposten 
10. Midler til drift af beboerhusgruppen 

c. Fordeling af beboeraktivitetsmidler (konto 119) 
d. Antennebudget 
e. Godkendelse af det samlede budget 

7) Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 

a. Omplacering af træ legefigurer 
b. Trække sig ud af Tårnprojektet 
c. Forslag om tilbagekøb af institutionsgrund 
d. Demo for de almene boliger 

8) Eventuelt 

 
 

 

 

 

 

 
 

Efter vedtægterne er der adgangskontrol ved beboermødet, hvor hver husstand får udleveret 2 
stemmesedler. Husk derfor legitimation.  Adgang til beboermødet og stemmeret på dette har afdelingens 
boligtagere og disses myndige husstandsmedlemmer. 

(Mødeindkaldelsen er husstandsomdelt senest tirsdag d.11. september 2018) 

 
Navnene på forslagsstillerne er fjernet i dette materiale, men de er bestyrelsen bekendt. 

Galgebakken Øster 10-7a  

2620 Albertslund 
galgebakken@mail.dk   

 

*Budgetforslag (den korte udgave) er husstandsomdelt sammen med dette materialehæfte. Det detaljerede 

budget kan ses på Galgebakkens hjemmeside: www.galgebakken.dk og kan afhentes på Ejendomskontoret 

mailto:galgebakken@mail.dk
http://www.galgebakken.dk/
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6 b Behandling af indkomne forslag til budgettet 
 

 
6b 1 Kunstudvalget modtager skulptur til de hvide træers plads 

Mikael Hansens store skulptur fra Ledreborg Tømmerhandel i Roskilde er 
blevet hjemløs. Mikael har foreslået at Galgebakken kan overtage skulpturen 
uden honorar. Mikael foreslår at den stilles op på “De hvide træers plads” i 
stedet for de planlagte hvide søjler. De opsparede midler til kunst på pladser i 
Galgebakken vil kunne bruges til de udgifter der vil være til transport og 
opsætning. Estimeret pris ca. 50.000 kr. 
  

6b 2 Beboerhusgruppen søger om midler til printer til Udlånet 
Der afsættes 15.000 kr til en ny printer til aktivitetsmedarbejderfunktionen. 
Printeren er der behov for i det daglige arbejde og dette behov kan ikke klares 
med en almindelig lille printer, da den bl.a. skal kunne trykke plakater i A3-
format. 

 
6b 3 Genbrugsgruppen søger om midler til nyt skur 

Genbrugsgruppen søger 25000 kr. Til et nyt skur på genbrugsgården. 
Det er til værktøj og til de frivillige kan få deres personlige ting låst inde, når 
de er på vagt. Campingvognen er utæt og faldefærdig, derfor ønskes der et 
nyt skur. Prisen er med det hele. 

 
6b 4 Genbrugsgruppen søger om midler til forplejning 

Genbrugsgruppen vil gerne søge om 10.000 kr. 
Vi er mange i gruppen, og der skal være råd til, at gå ud at spise en gang om 
året Og drikke vare til vores møder. 

 
6b 5  Over 9 og Over 10 søger om frigivelse af strædepenge 

På vegne af Over 9 og 10 vil jeg foreslå, at GB i 2019 - undtagelsesvis - 
genindfører strædepengene, som beløber sig til omkring 60.000 kr. 

 
Begrundelse: 
Igennem flere år har strædepengene været indefrosset med henblik på 
genopretning af de udendørs områder efter en kommende renovering af 
Galgebakken. 
Dengang beboermødet traf denne beslutning, vidste vi ikke, at 
renoveringen ville trække i langdrag. 
For at tilgodese behovet for drift i de enkelte stræder foreslår vi derfor et 
enkelt års dispensation. 

 
6b 6 Midler til 20 ekstra P-pladser 

30.000 kr. til 20 ekstra P-pladser 
Der er for få P-pladser på parkeringsplads B og C. For at få plads til 10 nye 
parkeringspladser på P-plads B, og 10 nye parkeringspladser på C skal der 
fjernes græs, buske og træer. 
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6b 7 Midler til rensning af Albertslundlamperne 
Driften genoptager rensning og udskiftning af dele på Albertslundlamperne. 

 
6b 8 Overførsel af overskud vedr. salg af institution 

Der overføres 3 mil. kr. fra 2017 overskuddet til samme konto, hvor beløbet 
fra salget af institutionerne står, vistnok omkring 1,2 mil. kr. 

 
6b 9 Midler til drift af Galgebakkeposten  
 Vi ønsker at søge om den årlige drift til Galgebakkeposten: 80.000 kr. 

GB posten vil fremover udkomme 6 gange årligt - bladet vil således udkomme 
færre gange årligt (end hidtil), men hvert enkelt nummer vil indeholde relativt 
flere sider. Færre numre giver redaktionen mulighed for at levere et mere 
gennemarbejdet produkt. Herudover vil der udkomme særudgaver efter 
behov.  

 
6b 10 Midler til drift af beboerhusgruppen 7b 9 

Der er tale om lidt stigning i forhold til der hvor vi har ligget i mange år, 
primært fordi det er blevet dyrere med musikken til festerne. 

 
Fester og arrangementer 80.000 kr. 
Udlånet   60.000 kr. 
Beboerhuset  60.000 kr. 
Opvaskere til beboerhuset 30.000 kr.  

    
Pkt. 7 Behandling af indkomne forslag uden budgetkonsekvens 
 
 
7 a Omplacering af træ legefigurer 

Efter sidste budgetbeboermøde hvor en beboer søgte og fik penge til lege 
træfigurer til vest på nogle præcise placeringer, har Vester holdt kvarters 
møde og fundet placeringer der er bedre og vi ønsker derfor beboermøde 
beslutte at Vester selv afgøre hvor det er bedst. 

 
7 b Trække sig ud af Tårnprojektet  

Der opfordres til at der laves en skrivelse til VA’s organisationsbestyrelse 
omkring et stop af tårnprojekt, da beboerne ikke er hørt i sagen.  

 
7 c Forslag om tilbagekøb af institutionsgrund 

GAB opfordres til, sammen med BO-VEST, at kontakte kommunen med 
tilbagekøb af institutionsgrunden for øje. 
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7 d Demo for de almene boliger 
Beboermødet opfordrer til at man deltager i ”Demo for de almene boliger”  
d. 29.9. Til orientering og motivation er her indkaldelsen til demonstrationen. 
 
 
 

 
 

STOP ANGREBET PÅ DE ALMENE BOLIGER! 
LIGE RETTIGHEDER FOR ALLE! 
SLET GHETTOLISTEN! 

Kære medbeboere og beboervenner. Vi har nu i nogle måneder organiseret os i 
beboernetværket Almen Modstand. Vi har mødt stor opbakning til vores arbejde fra alle 
dele af landet, og nu er vi klar til at tage næste skridt… 

I løbet af dette efterår vil politikerne nemlig stemme om en lang række af de forslag, som 
blev præsenteret i regeringens ”Parallelsamfundspakke”. Disse lovforslag er udtryk for 
systematisk social udstødelse af bestemte grupper af mennesker - og det er mega 
skræmmende! 

Derfor er det nu tid til at gå på gaden og vise, at vi er mange, der ikke kan acceptere 
ghettolisten og angrebet på almene lejeres rettigheder og boliger. 

Vi vil samlet sige fra overfor ulighedsskabende politiske indgreb, fordi vi ønsker solidariske 
og retfærdige forandringer for vores boligområder og alle de mennesker der bo der. 

Vel mødt og de bedste hilsner 

Almen Modstand 

 

https://www.dukop.dk/system/events/pictures/000/004/192/original/39502159_252539278705570_8819282753229946880_o_(1).jpg?1535535712

