
GAB 

Referat af GAB-møde den 21. april 2022 fra kl. 17.30 (markvandring). 

 

Tilstede:  Heidi N, Benny K, Thor H, Birthe Y N, Steen S, Jens E O, Kenneth F og  

  Lars S. 

Fraværende: Lars M. 

Sted: GAB’s mødelokale, Torv 11. 

 

Den indledende markvandring 

 

Der henvises til det skema, som blev udfyldt i forbindelse med markvandringen – bilag 1 
 
 
 

Dagsorden for det efterfølgende GAB-møde 

1. Formalia. 

 

Steen var mødeleder. 

 

Godkendelse af dagsordenen. 

Den seneste udgave blev omdelt på mødet. 

 

Bemærkninger til referatet af 22.03.22 – bilag 2. 

Referatet blev udsendt den 09.03.22. 

Referatet blev godkendt. 

 

 

2. Nyt fra Driften m. Kenneth F.  

Kenneth’s opdaterede aktionsliste - bilag 3. 

Listen blev gennemgået og taget til efterretning.  Der har været et første møde i 

Råderetsudvalget (Steen m.fl.) Råderetsspørgsmål vil fremover komme på aktionslisten. 

Startpakke om Biodiversitet tages op på næste GAB-møde via Grønt udvalg (Benny). 



Forslag om ændring af forretningsorden for beboermøder.  

Det foreslås at forlænge fristen for færdiggørelse af referatet fra 10 til 15 hverdage (Pkt. 

24.)  

Godkendes. 

Om cykelværkstedet – status og perspektiver. 

Lokalet rømmes løbende i forbindelse med ændringer på materialegården, som skaber 

mere plads. Der etableres ventilation. 

Brev fra Tøjbytteboden – bilag 4 

Gruppen af frivillige vil blive tilbudt – som en midlertidig løsning – at flytte til et D-hus i 

Øster. Perspektivet er at flytte videre til det nuværende udlånskontor ved vaskeriet. Dette 

forudsætter dog godkendelse og færdiggørelse af det foreslåede nye beboerhus. Tak til 

Ervin, som har lovet at bistå med at skrue både ned og op. Driften vil sørge for transport af 

pakket tøj. 

Petanquebanen Pkt. 4 c. 

Forslaget blev behandlet under markvandringen, jfr. skemaet herfra. Afventer økonomisk 

overslag over omkostninger ved ændringer og beskæringer på pergolaen. 

 

3. Behandlingspunkter. 

 

a. Opsamling efter Regnskabsbeboermøde med valg den 7. april 2022. 

 

Konstituering. 

Der har ikke været tid til at forberede punkt 3b. om forretningsordenen. 

Konstituering foretages på det førstkommende GAB-møde. 

 

C3 boliger – næste skridt? 

Det foreslås at spørge om interessen hos de nuværende beboere, helst to og to. Alt 

efter resultatet indstilles der til et beboermøde om at godkende en indstilling med 

et bestemt antal sammenlægninger. Thor og Steen forbereder sagen til næste gang. 

 

Benny’s forslag om opfordringen til Bo-Vest og Albertslund kommune om at 

iværksætte isolering af krybekælderdæk og en særlig måling i prøvehus Mark 2 blev 

vedtaget.  

Lars fremsender forslaget i officiel form til begge parter. 

 

b. GAB’s Forretningsorden. 

 



Forslag til drøftelse fra arbejdsgruppen Birthe, Lars M og Steen vil blive fremsat. 

Punktet blev udsat. 

 

c. HPU-opgaver. 

Tectum køkkenet og kommunikationen omkring det – bilag 5. 

Blev drøftet. 

 

 

4. Orienteringspunkter 

 

a. Fra Formanden. 

 

Klage fra Jette R – juridisk udtalelse fra Bo-Vest – bilag 6 

Til efterretning. 

 

Status på udvalgsarbejde vedr. ladestandere. 

Udvalget har nu en plan for opsætning af ladestandere på P-pladserne og der 

indkaldes til et Informationsmøde d. 23. maj. Emnet skal behandles på det 

ekstraordinære beboermøde d. 16. juni. 

 

b. Udvikling af hjemmesiden 

 

Status fra arbejdsgruppen v. Thor 

Kommer næste gang. 

 

c. Kommende møder til Kalenderen 2022:  

 

  GAB-møde torsdag den 19. maj kl. 19. 

  (om nødvendig kan et ekstraordinært møde den 3. maj komme på tale.)   

  Flere datoer inden sommerferien fastlægges. 

 

  Møder i resten af 2022 aftales: 

  Forslag: 2. august, 25. august, 20. september, 4. oktober 

 

  Informationsmøde om ladestandere/bokse den 23. maj. 

 

  Ekstraordinært beboermøde den 16. juni 2022 

   Om beboerhus 

   Om ladestandere 

   Forretningsorden ændres. 

 



  VA’s 75-års jubilæum 25. juni – bilag 8 

 

  Budgetbeboermøde den 27. september 2022 

 

 

5. Eventuelt. 

 

LS. 


