
GAB 

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021 kl. 19. 

Til: René B, Thor H, Benny K, Lars M, Birthe Y N, Heidi N, Jens E O, Steen S og Lars S. 

Afbud: Meldes til Sekretæren inden mødet, gerne i god tid. 

Til orientering: Kim M., driftschef Bo-Vest, Kenneth F., ejendomsleder GB. 

Sted: GAB’s mødelokale, Torv 11 

Dagsorden: 

 

1. Formalia. 

 

Birthe er mødeleder på dette og på de to kommende møder inden jul. 

 

Godkendelse af dagsordenen. 

 

Bemærkninger til referat af 04.10.21. 

Udkast til referatet blev fremsendt den 14.10.21 

Referatet med eventuelle tilføjelser fremlægges til formel godkendelse – Bilag 1. 

 

2. Nyt fra Driften v. Kenneth F.  

Kenneth’s opdaterede aktionsliste - Bilag 2 

 

3. Behandlingspunkter. 

 

a. Henvendelse fra Bo-Vest om feedback på budgetproceduren i år – Bilag 3. 

 

b. Et ekstraordinært beboermøde? 

Fastsættelse af dato til afholdelse af et muligt beboermøde til afklaring af 

indstillinger og beslutninger (til HPU) i forbindelse med skiltninger, belysning m.m. 

Afholdes, når GAB har behandlet et beslutningsgrundlag. Hvornår? 

 

c. Tilbud om DEMO opsætning af nye Albertslundlamper på hovedstien langs Torv. 

Demonstrationen skal vise de nye lamper samt effekten af bedre belysning. 

– bilag 4 og 5. 

 



 

 

d. Omkring unge menneskers adfærd. 

Et møde med DKE, Den kriminalitetsforebyggende enhed i Albertslund Kommune, 

og lokale beboere (hvilke?) og GAB v. Heidi, Thor og Lars skal aftales – bilag 6 og 7. 

 

e. Beboerhenvendelser fra Lise B. blev ikke behandlet på HPU mødet 13.10. 

Indstilling om retablering af fælles strædeskure – orientering fra Jens efter dialog 

med Bo-Vest. 

Lise foreslår endvidere, at alle genhusningsboliger forsynes med rullegardin, således 

at de midlertidige beboere ikke selv skal opsætte gardinstænger m.v.  

 

f. Aktuelle opgaver for udvalgene: 

 

 Trafikudvalg/ladestandere - status 

 Skilteudvalgets aktuelle opgaver – møde den 25.10? 

 Lysudvalg/lys på parkeringspladser - status  

 Husordensudvalg: Sammensætning og igangsætter? 

 Andre aktuelle opgaver til udvalgene? 

 

 HPU-opgaver fremover. 

 

4. Orienteringspunkter 

 

a. Fra Formanden. 

 

b. Fra Sekretæren. 

Til orientering: Et oplæg fra Tau S. Er fremsendt til videre diskussion i 

arbejdsgruppen (Steen, Thor og Lars), som kommenterer og indstiller til et 

kommende GAB-møde. Bilag 8. 

  

c. Beboerhenvendelser. 

 

Hej Claus 

Tak for din henvendelse. 

Vi ved at du og andre som privat fremlejer, står i en usikker situation, når din 

fremlejer skal genhuses og ikke kan tilbyde dig et supplementsrum. 

Som du selv skriver er det som udgangspunkt dit eget ansvar, at finde en bolig. 

Vi vil tage det op i Afdelingsbestyrelsen og vurdere, om vi har nogen mulighed for at 

afhjælpe problemet. 

Hilsen 

Jens Ellesøe, GAB 



d. Kommende møder til Kalenderen 2021:   

 

a. GAB-møder den 23/11 og 7/12. 

 

b. HPUmøder afholdes den første tirsdag i hver måned – næste gang den 2/11 

og den 7/12 (obs! samme dato som GAB-møde?). 

 

c. GAB-mad i Spisehuset onsdag den 1. december. 

  Planlægning af indkøb, mødetider for GAB frivillige osv. 

d. GAB’s Julefrokost – Birthe og Lars retter an – hvilken dato? 

 

5. Eventuelt. 

 

LS. 


