
Referat af møde i beboerhusgruppen d. 16.3.2021 kl. 14 udenfor. 

Vi var Henrik, Kristian, Ervin, Birthe og Dorte. Der var afbud fra Rita, Karen-Margrethe og Ivette. 

 

Dagsorden: 

1. Beboermødet d. 6.5.2021. 
2. Opfølgning på mødet med GAB d. 21.2.21. 
3. Åbningsplan. 
4. Evt. 

Ad. 1. Beretningen er lavet og sendt til GAB og til Galgebakkeposten. OPSTILLING. Jeg skal have en udfyldt 
blanket fra alle, enten i papirform eller digitalt (med de samme oplysninger). 

Vi lavet et forslag til indkomne forslag, om at igangsætte projekteringen af tilbygningen til beboerhuset, vi 
regner med at gøre det fælles med GAB, men GAB har ikke behandlet forslaget endnu. Da projekteringen 
ikke vil belaste Galgebakken økonomisk, med mindre projektet gennemføres, skal der ikke godkendes 
nogen økonomi. VAs dispositionsfond betaler i første omgang har Vinnie Hansen oplyst i flg. Jens. 

FORSLAG OM AT IGANGSÆTTE ET PROJEKT FOR UDBYGNING AF BEBOERHUSET. 

Beboerhusgruppen (og GAB) foreslår at vi sætter gang i et projekt for udvidelse af beboerhuset. Som 
bekendt mistede vi beboerudlånet, beboerværkstedet og det lille beboerlokale da Bakkens Hjerte blev 
revet ned. Beboerudlånet er blevet etableret i forbindelse med vaskeriet og beboerværkstedet er etableret 
i pavilloner. Det lille beboerlokale er ikke retableret, og er stærkt savnet. Beboerhusgruppen (og GAB) 
ønsker på sigt at etablere disse lokaler i form af en udbygning af beboerhuset. Dette for at sikre at 
fællesskabet på Galgebakken kan udfolde sig omkring det naturlige samlingspunkt Torvet er. Økonomien til 
projektet vil i første omgang blive betalt af VAs dispositionsfond, og vil, såfremt projektet gennemføres, 
blive en del af byggesagen, ellers kommer det ikke til at koste Galgebakken noget. Projektet skal, når det er 
klart, godkendes på et beboermøde med medfølgende økonomi. 

VI SKAL HAVE TEGNINGEN MED !!!!!!! 

Vi skal inden mødet have kigget på økonomien sådan som vi kender den i dag med de input der er kommet 
fra Kristian Overby og som ser ud til at give minimale huslejestigninger (under 25 kr. om måneden for 130 
m2). 

Vi mener klart at udbygningen skal i gang så hurtigt så muligt og i hvert fald så den er klar når renoveringen 
er færdig og vi får en masse nye beboere som skal integreres i fællesskabet. 

 

Ad. 2. Opfølgning på mødet med GAB d. 2.2.21. Ifølge referatet skal beboerhusgruppen overveje eventuelle 
alternative muligheder, som opfylder behovene for de 3 lokaler, såfremt et beboermøde ikke vil godkende 
at bygge som foreslået. 

Vi vil gerne afvente beboermødet d. 6.5, før vi går videre med dette, da vi mener at alternative muligheder 
ikke lever op til ønskerne. 

Vi talte om fremtiden for tøjcafeen. Birthe mener ikke vi skal blande tøjcafeen ind i planerne for 
beboerhuset, da den hører under en anden selvstændig gruppe. 



Ad. 3. Så snart det bliver muligt at servere udendørs bliver fredagsbaren åbnet.  Vi ved nu at der foreløbig 
åbnes fra d. 21.4. Servering indendørs åbnes der foreløbig for d. 6. maj, og det bliver med Coronapas. 
(datoerne er blevet kendt efter vores møde). 

Der er planlagt kunsthåndværksmarked udendørs d. 29.5, til erstatning for julemarkedet. Vi kobler os på 
med servering. 

Der overvejes en virtuel ølsmagning. Den er planlagt til d. 9.4. Og Henrik laver nok påskebanko på FB, lige 
som julebanko. Det er bevilget. 

 

Ad. 4. Henriks PC dur ikke til alt det virtuelle den skal kunne i disse Coronatider og han skal have en ny!!!! 
Som det er nu kan han ofte kun bruge sin telefon og det er ikke optimalt. Hvis ikke GAB vil bevilge, må vi 
finde alternativ finansiering over PUB-kontoen. 

Vi snakkede om en vision, som går ud på at fjerne den lave mur foran beboerhuset for at få udvidet pladsen 
foran beboerhuset. Den del af den lave mur som er foran købmanden skal ikke fjernes, men denne kunne 
forbedres med noget trædække, så den bliver bedre at sidde på. Ved at fjerne den lave mur foran 
beboerhuset skabes der langt bedre adgangsforhold fra plads til beboerhus og der skabes mulighed for at 
kunne sætte flere borde og stole op. 

Vi talte også om at vi skal ”brande” Galgebakken, på samme måde som da den blev udlejet første gang i 
1973. Ved afslutningen af renoveringen vil vi nok have udskiftet 50% af beboerne, og det er vigtigt at få folk 
ind som også brænder for fællesskabet og de muligheder det giver. Det lykkedes i 1973. 

 

NÆSTE MØDE ER DET ORDINÆRE MØDE DEN FØRSTE TIRSDAG I APRIL. TIRSDAG D. 6.4 KL. 14 UDENDØRS 
VED BEBOERHUSET. Et må vi godt nu forsamlingsforbuddet er hævet til 10. 

Vi skal tale om økonomi for projektet. 

Genåbningen, ude og inde og om Coronapas. 

Dortes problemer med banken. 

 

Referatet sendes til hele GAB, når det er godkendt. 

 

Dorte 

23.3.21 

 

 

 

 


