
Referat af MØDE i Beboerhusgruppen den 22.8.2019 
Vi var Rita, Ivette, Birthe; Ervin, Dorte, Henrik og Lysette og Thomas fra BAB. 

Afbud fra Kristian og Niels.  

Dagsorden: 

1.Godkendelse af referat fra den 21.5.2019 

2.Økonomiv v./Thomas. Orientering om Spørgsmål til Susanne fra sidste møde. 

3.Samarbejde med Lysette fra GAB og med GAB 

4.Årets opgaver, hvor de 2 vigtigste er et nyt beboerhus og den verserende debat vedr. Fællesskabet. evt. 
en visionsdag. Hvad mener vi selv om disse 2 emner. Ønske til GAB om et fælles møde om disse to emner.  

5.Udlånet og værkstedet. Status på indkøb til værkstedet. 

6.Beboerhuset og arrangementer 

Evaluering af Sankt Hans og Fredagsbar. 

7. Eventuelt 

8.Næste møde 

 

Ad.1 

Til referatet, Ervin vil gerne lave en billedserie fra værkstedet til Galgebakkeposten. 

Problemet med en anden skraldeløsning for beboerhuset og Klubben, så skraldebilen ikke skal køre ud i 
bebyggelsen, skal op på et senere møde og GAB/Driften må involveres. 

Referatet godkendt. 

Ad.2 Thomas deltog i dette punkt. Der er 5 års budget for beboerhuset, som betyder at der hver 5 år sættes 
en større sum penge til vedligeholdelse. Dette har vi i 2019, og det har vi ikke været opmærksomme på. 

 Der er penge nok til de ønskede ting til 1. sal. I år trænger el tavlen til renovering/fornyes, (der har været 
brand i den) Det er aftalt at Henrik taler med Jens/drift om sagen for at sætte fart på. De 4 fløjdøre i huset 
skal fornyes, da de tidligere har været renoveret, de kan ikke mere. Thomas mener at begge ting vil blive 
lavet på en anden konti???, men det er meget vi gerne vil have lavet i år. 

GAB og økonomigruppen har gennemgået alle konti for at se om der var besparelses muligheder, og om der 
var konti hvor pengene aldrig blev brugt. Man vil gerne have mere gennemsigtighed, samt gerne minimere 
en kommende huslejestigning. Det er altså ikke kun beboerhusgruppen man har rettet henvendelse til! 

For nogen år siden ændrede Bo-vest konti/kontonumrene og det har gjort det svært, at gennemskue det 
forbrug vi har. Det skal undersøges om forbruget kommer ind på de rigtige konto. Henrik og Susanne har 
aftalt et møde for at ”finde” vores bevillinger og dermed se vores forbrug.  

Vi fastholder vores ønsker til budget 2020. 



GAB og økonomigruppen vil gerne holde møde med os i februar for at se på regnskab og budget! Det er en 
god ide. 

Thomas kunne ønske at en fra beboerhusgruppen var med i økonomigruppen.  

Flytning af værksted og udlånskontor er ikke betalt af vores konti. 

Ad.3 Lysette får tilsendt vores dagsorden, og referater og har en åben invitation til at deltage i møderne. Vi 
kan også specifikt bede lysette om at deltage. Vi ser frem til et godt samarbejde med GAB.  

Ad.4 Nyt beboerhus : 

Vores behov er et nyt lokale med køkken, med plads til 40-50 personer til erstatning for 
Pubben, et beboerværksted og et udlånskontor. 

Vi tænker det skal være en udvidelse af det nuværende beboerhus. 

Vi tænker processen er at vi nu laver en grovskitse som vi taler med GAB om, evt. skal der 
arkitekt på og så skal vi over et beboermøde før vi kan gå videre.  

Henrik; Rita, Birthe og Ervin Kigger på en skitse. 

Vi skal huske at vi har et stående tilbud fra Klubben om at låne lokaler hos dem. 

Fællesskabet  

En visionsdag i samarbejde md GAB er ønsket. 

Hvad var ideen/værdierne bag Galgebakken? 

Hvad er det vi har vi vil bibeholde?  

Hvad kunne være ønsket til fremtiden? 

Vi skal have en processtyrer på. Vi skal have involveret alle de aktive. 

Møde med GAB: 

1.Nyt beboerhus 

2.Visionsdag 

3.Skraldeproblemet ved beboerhus og klubben. 

Ad.5 Der er indkøbt for 20 000kr til værkstedet. Der er Sug på alle nye maskiner, der kan støve. Der købes 
en damprenser til udlånet ca. 600kr.til erstatning for tæpperenseren, samt damp ukrudtsrenser. 

Til værkstedet indkøbes en bordhøvl ca. 7000kr. 

I et åbent værksted med folk, vil Ervin lave mejsekasser og insekthoteller, pindsvinebo. 

Han indkøber materialer til dette over pubkontoen. Dorte skal have regningen. 

Ad.6 Der er kommet ny metalhylde op maddepotet, som har skabt overskuelighed og bedre hygiejne. 

Sankt Hans var en super god dag. Det var godt, at så mange børnefamilier var aktive om eftermiddagen. 

Der er basis for en børne/familiedag en søndag næste sommer.  



Fredagsbaren er rigtig hyggelige og viser hvad vi kan med udlånskontoret i til knytning til beboerhuset.  

Sanghæfter er ikke lavet endnu. 

Markedsdagen den 5.09 Lysette erstatter Dorte i cafeen kl. 12.. 

Henrik sætter arrangementet på Markedspladsen.dk 

20.09 Galgebakkens musikforsyning.  

05.10 Høstfest Mad hold :Birthe, Rita, Henrik, Ivette og andre? 

Musikforsyningen og” syng en sang”.  

22.09 Bankospil  

26.09 Stig Møller Biblioteks arrangement 

08.10 Anders Morgenthaler Biblioteks arrangement i fællesskab med Agendagruppen på GB.  
Agenda C. og D. N. 

 

Ad.7 intet  

Ad.8 Næste møde er tirsdag den 29.10 kl. 19.00 i beboerhuset. 

Forslag til møde med GAB er den 5 .11 eller  6.11 . 

Referat Dorte   

 

 

 


