
Referat af beboerrådsmøde torsdag d. 26. oktober 2017 kl. 18.30 – 20.00 i beboerlokalet  

 
Til stede:  
Peter Schøller, Peter Vedel, Hans Otto Eriksen, Kaare Schou, Nini Clausen, Troels Richter, Villy Smedegaard 
 
Fraværende:   ingen   
Referent:  Peter Vedel  
 

1. Referat  
Referat af rådsmødet 28/9 blev godkendt.  
 

2. Nyt fra formanden  
Formanden roste kommunikationsudvalget det netop udsendte nyhedsbrev. 
 

3. Nyt fra kassereren  
Kontingentpenge fra DEAS er endelig modtaget. 
 
4. Nyt fra sekretæren  
Se byggeudvalg. 
 
5. Nyt vedr. udvalgene  
 
A. Byggeudvalget 
DIP skal orientere om taglejligheder og elevatorer mm. d. 23/11. DIP skal stå som arrangør og bl.a. sørge for 

lokale. Peter Schøller kontakter Lars Blaabjerg og beder om at få tilsendt materiale. I givet fald vil 
det blive lagt på vores hjemmeside. 
 
B. Bredbåndsudvalget  

Udbyderen (Andelsnet) har endnu ikke sendt et endeligt tilbud. Bl.a. er det uklart hvilken standard 
kablingen af netværket vil ske efter. 
 
C. Kommunikationsudvalget  
Udvalget har udsendt nyt nummer at nyhedsbrevet, som blev kommenteret. 
 
Koordinering af henvendelser fra beboere: når en beboer sender en mail til BR, vil Nini meddele 
indsenderen hvem i BR, som vil tage sig af sagen; med cc. til BR. 
 
D. Festudvalget  
Halloween vil blive afholdt 30/10. 
 
E. Gårdudvalget  
Haveplanen blev gennemgået grundigt. Vi antager indtil videre, at badmintonhallen bliver stående. Den 
opdaterede plan vil være et oplæg fra BR. 
 

DEAS har givet tilsagn om tilskud på 10.000 kr. til landskabsarkitekt. Herudover har 
beboerrepræsentationen selv afsat 5.000 kr. 
 
 



6. Opfølgning på kommende opgaver i beboerrådet 
A. YouSee 
Formanden skriver til YouSee med oplysning om at en beboer, efter aftale med beboerrådet, agter at føre 
sagen videre. 
 
B. LLO 
BR vil stå for uddelingen af Vi Lejere. 
 
C. Vaskeri 
Drøftelse om FAQ om vaskeri var korrekt mht. prisen for brug af tørretumblere. Aftalt at Troels følger op og 
retter FAQ 
 

7. Eventuelt  
Kommentarer til referatet skal sendes til sekretæren inden to dage, hvorefter næste udkast sendes. 
Eventuel uenighed vil drøftes på det næste møde, hvor godkendelsen vil finde sted. 
 

8. Næste møde 
30/11 kl. 18.00, derefter julefrokost kl. 19, hvor vi indbyder Lars (vicevært), Frede Levring (revisor), Karin 
Tychsen og bredbåndsudvalget. 
 


