
GAB  

Referat af bestyrelsesmøde den 28. oktober kl. 19. 

Tilstede: Thor Hansen, Benny Klausen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Ib Skyum, Lars Steinov (ref.), 

Steen Søndergaard.  

Afbud: Heidi Nielsen (supl.) 

Deltagerne lykønskede hinanden med valget på beboermødet i Musikteatret den 26. oktober 2020 - og 

med de kommende arbejdsopgaver i bestyrelsen(!). Se særskilt referat af beboermødet. 

Efter en præsentationsrunde, hvor hver enkelt redegjorde for sine tanker og interesser i forbindelse med 
valget, enedes man om, at Jens blev valgt som formand og Lars som sekretær for bestyrelsen. Steen vil 

assistere i IT relaterede anliggender, herunder hjemmesiden. Steen har allerede aktiveret den mailadresse, 
som for fremtiden anvendes til kontakt til bestyrelsen: bestyrelsen@gbakken.dk. 
Kontaktsider i Galgebakkeposten er blevet revideret med navne på bestyrelsens medlemmer og det vil 

fremgå af Galgebakkeposten november. 

Spørgsmålet om at have en ansat sekretær, som det tidligere har været praktiseret, udskydes indtil videre. 

Nødvendig praktisk og teknisk hjælp kan eventuelt købes hen ad vejen. 

Benny, Birthe, Ib, Jens, Steen og Thor vil repræsentere GAB i Helhedsplansudvalget HPU fremover. Det 
næste møde vil finde sted virtuelt på TEAMS den 3.11. Ib vil undersøge, om han kan koble sit TV op, så 

deltagerne kan samles hos ham. 

Vi enedes om at afholde bestyrelsesmøder ca. hver 14 dag indtil videre. De første møder holdes således: 

Torsdag den 5. november kl. 19. 

På dette møde fastlægges yderligere mødedatoer for resten af året. Det foreslås at reservere datoerne den 

1.12 og den 15.12 kl. 19-22 

Beboermødet besluttede at overlade til GAB at viderebehandle sager fra indkomne forslag. Det drejer sig 
om pkt. 10a om faste P-pladser til delebiler, pkt. 10c om købmandens husleje og pkt 10 d om ”Vild med 

vilje”.  Opgaverne gennemgås og fordeles. 

Kommunikation og kontakt til de nedsatte udvalg. Gennemgang af udvalgene. 

Endvidere vil vi opsummere og prioritere emner og dagsordenspunkter til kommende møder. 

Tirsdag den 17. november kl. 19. 

Til dette møde inviteres vores Ejendomsleder Kenneth Fuglsang og Driftschef Kim Milton med henblik på at 

udveksle synspunkter på de fremtidige samarbejdsrutiner. 

Kenneth vil fremlægge og gennemgå den aktuelle aktivitetsliste over arbejdsopgaver for Driften. 

Andre prioriterede emner. 

31.10.2020/LS 
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