
 

Referat GAB Bestyrelsesmøde Ekstra d. 19. december 2019 
Kl.19.00 – 22.00 
 
Forventede deltagere: Lysette Kofoed, Anette Pedersen, Anita Pauly Jensen  

Afbud: Maria Ottesen, Jannik La Cour, Thomas Rasmussen, Mathias Hansen, Karsten Ankerdal, 

Ingen afbud: Zahir Bashir 

Fra administrationen: Lasse Wilson 

Fra Driften:  

Dagsorden   
Mødeleder til dette møde er: Lysette 

Referent til dette møde er: Lasse 

 
 Emne Orientering Beslutning 
1. Samarbejde i bestyrelsen  Da arbejdet i bestyrelse nu er kørt meget fast har jeg bedt 

vores sekretær om at udarbejdet et forslag til at undgå at alle 
kører surt i det. 
 

Forslag til samarbejde for bestyrelsen frem til 
regnskabsbeboermødet 

 
1.Formanden og den ansatte GAB sekretær er 
kontaktperson til Bo-Vest og driften. 
 
2.Alle henvendelser vedr. økonomi fra beboerne ( 
strædepenge mm.) afleveres hos GAB sekretæren   
 

Lysette fortalte at hun havde afholdt møde med Thomas inden 
dette møde, for at få vendt alt det omkring mail, og få renset 
luften. Og de havde der vendt arbejdsformen fremover. 
 
Sekretæren rundesender en opfrisker omkring måden man 
bruger mails på 
Udklip fra forretningsorden omkring brugen af mail medsendes, 
dette for at undgå yderligere konflikter i forhold til mail, så hvis 
man ønsker at der skal noget på dagsorden sendes dette til Gab 
sekretæren. 
Og der er nu sat en streg i sandet. 
 
Ellers er oplægget godkendt, men de ændringer der fortaget. 



 

3.Kasserens opgave vil være GAB´s  kontakt 
person til økonomiudvalget, de spørgsmål som 
dette udvalg har skal vendes på første kommende 
bestyrelsesmøde som afholdes efter 
økonomiudvalgsmøde. 
Samt have adgang til netbank og have kort. 
 
 
 

2. Eventuelt  Møde med Bo-Vest ( Kim Milton ) i morgen vedr. økonomiske 
spørgsmål. 
 
 

 

 
Anita og Lysette deltager fra GAB og man ønsker fra bestyrelsens 
side at GAB sekretæren deltager i mødet som referent. 
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GAB-møder i 2020: 
HPU. Tirsdag den 7 januar kl 17.00 – 19.00 

GAB 1. torsdag den 9 januar kl.19.00 – 22.00 

GAB 2. tirsdag den 28n januar kl. 19.00 – 22.00 

GAB 3. onsdag den 12 februar kl. 19.00 -22.00  

Oversigt over ønsker til emner for kommende GAB møder: 
I. Ønsker fra GAB medlemmer: 

a) GABs kommunikation til forskellige grupper af beboere. 

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

c) Fremgangsmåden ved fremstilling af GAB nyt 

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

e) Håndtering af ’holdnings-konflikter’ blandt beboerne 

 

II. Afventer oplæg fra GAB udvalg: 

a) Lys på Galgebakken. Behandles i Lysudvalget 

 

 

Venlig hilsen 
 
Lysette og Lasse 


