
 Referat af beboerrådsmøde torsdag d. 29. juni 2017 kl. 18.30 – 20.00 i 
beboerlokalet  
 
Til stede:  
Peter Schøller, Peter Vedel, Hans Otto Eriksen, Nini Clausen, Kaare Schou, Troels Richter, Villy Smedegaard  
 
Afbud: ingen  
Referent: Peter Vedel  
 
1. Referat  
Referatet af rådsmødet d. 1. juni blev godkendt.  
 
2. Nyt fra formanden  

Efter forespørgsel fra en fraflyttende beboer påtog Nini sig at deltage i et fraflytningssyn. BR kan 
ikke generelt påtage sig en sådan opgave, men kan formidle kontakt til LLO, som for 2500 DKK kan 
deltage. 
  
Nye beboere skal modtage en info-side om BR i DEAS’s informationsmappe. Vedel tilbød at oversætte det 
til engelsk. 
 
3. Nyt fra kassereren  
Arbejderbanken kræver nogle underskrevne papirer; dette vil blive ekspederet i løbet af den kommende 
uge.  
 
4. Nyt fra sekretæren  
Se næste punkt.  
 
5. Nyt vedr. udvalgene  
 
A. Byggeudvalg 
Udvalget har haft et møde med DIP. 25. august vil udvalget igen møde DIP, denne gang med arkitekten 
ligeledes vil deltage. Han vil fortælle nyt om tagterrasser, altaner og tagboligprojektet.  
 
B. Bredbåndsudvalg  
Der arbejdes på et udkast til en aftale, som forhandles med én af leverandørerne. Den vil  siden sendes til 
DEAS.  
 
C. Kommunikationsudvalg  
Udvalget vil skrive noget om sommerfesten. Desuden udføre en meningsmåling om tilfredshed med 
vaskeriet.  
 
Forslag til nyhedsbrevet sendes til Villy.  
 
D. Festudvalg  
 
Har ikke modtaget henvendelser fra nogen, så Schøller vil rette henvendelse til forrige års arrangører. 
 
E. Gårdudvalg  



 
Lampen i gården er malet i et forsøg på at afhjælpe blænding, men desværre hjalp det ikke. Sagen vil blive 
taget op på næste §66 møde. Schøller vil skriv e et brev herom til DEAS. 
  
Nini vil udfærdige en plan for gården, men er bekymret for at elevatorprojektet vil gå i gang. BR vil sende 
planen til DEAS.  
 
6. Opfølgning på kommende opgaver i beboerrådet 
 
7. Eventuelt  
Nini har set på noget nyt grill. 


