
Referat af beboerrådsmøde torsdag d. 28. sept. 2017 kl. 18.30 – 20.00 i beboerlokalet  

 
Til stede:  
Peter Schøller, Peter Vedel, Hans Otto Eriksen, Kaare Schou, Nini Clausen, Troels Richter 
 
Afbud:  Kaare Schou 
 
Referent: Peter Vedel  
 

1. Referat  
Referatet af rådsmødet 24/8 var ikke blevet modtaget, da BR@mellem5gader.dk ikke virkede enkelte dage 
op til mødet. [ Siden mødet: BR@ virker, og referatet blev sendt igen 3/10] 
 

2. Nyt fra formanden  
Se de nedenstående punkter. 
 

3. Nyt fra kassereren  
Kontingentpenge fra DEAS er endnu ikke modtaget. 
 
4. Nyt fra sekretæren  
Se byggeudvalg. 
 
5. Nyt vedr. udvalgene  
 
A. Byggeudvalget 
Byggeudvalget redegjorde for mødet d. 25/8 med DIP’s Lars Blåbjerg og arkitekten.  Vedel vil sende 
referatet til Blåbjerg inden den bliver offentliggjort. [Siden mødet: Blåbjerg havde blot en lille tilføjelse, 
referatet ligger nu på BR’s hjemmeside: 
 http://mellem5gader.dk/wp-content/uploads/2017/10/Byggeudvalgsm%C3%B8de-25-august-17.pdf ] 
 
B. Bredbåndsudvalget  
Der arbejdes på sagen. 
 
C. Kommunikationsudvalget  
Vil mødes i løbet af de næste dage. 
 
D. Festudvalget  
Der bliver ingen sommerfest i år. BR vil give 500 kr. hvis nogen vil afholde Halloween fest. Troels vil 
henvende sig til forrige års arrangører. 
 
E. Gårdudvalget  

Haveplan: Schøller vil forhandle med DEAS om betaling for en landskabsarkitekt og selve arbejdet. Det blev 
aftalt, at arbejde videre med gårdudvalget plan.  
 
BR bevilgede op til 6000 kr. for det videre arbejde og 400 kr. til muld til én blomsterkasse. 
 

6. Opfølgning på kommende opgaver i beboerrådet 
A. YouSee 

mailto:BR@mellem5gader.dk
http://mellem5gader.dk/wp-content/uploads/2017/10/Byggeudvalgsm%C3%B8de-25-august-17.pdf


Schøller vil skrive til YouSee at BR ikke betragter sagen som afsluttet. 
 
B. LLO 
Schøller har talt mede LLO, de enkelte beboere er velkommen til at henvende til LLO, vores 
medlemsnummer er 100301. 
 
LLO tilbød at BR kan indsende varsler om huslejestigninger, med henblik på at stigninger bundtes sammen 
til én årlig. 
 
Nye beboere kan personligt henvende sig til LLO om deres husleje. 
 
C. Flyttesyn: 
LLO tager 2950 kr. for at deltage i et flyttesyn. Som aftalt på forrige møde vil BR ikke bruge tid herpå. 
 
D. Vaskeri 
Hovedparten af de få kommentarer vedrører sæben; DEAS bedyrer at sæben er af høj kvalitet, bl.a. er 
sæben til finvask og uldvask beregnet hertil. Mere om dette samt økonomien vil kunne læses i 
nyhedsbrevet. 
 

7. Eventuelt  
- 
 

8. Næste møde 
26/10 
 


