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Referat af ekstraordinært beboerrådsmøde torsdag d. 4. januar 2018 kl. 18.30 – 20.00 i beboer-
lokalet 

 
Til stede:  
Peter Schøller (PS), Peter Vedel (PV), Kaare Schou, Nini Clausen, Troels Richter, Villy Smedegaard (kom se-
nere) 
 
Fraværende:  Hans Otto Eriksen  
Referent:        Peter Vedel  
 

1. Referat  
Referat af rådsmødet 26. oktober blev godkendt med ændringen i pkt. 8 ” Kommentarer til referatet skal 
sendes til sekretæren inden syv dage,  ” 
 

2. Nyt fra formanden  
Schøller og Kaare havde hørt fra formanden i badmintonklubbens bestyrelse, at klubben overvejer at lukke, 
enten til sommer eller til næste sommer. De vil holde et møde herom d. 10. januar. 
 

3. Drøftelse af beboerrådets holdning til DIP’s helhedsplan 
 
3.1 Meddelelse til DIP 
Peter V havde inden mødet videresendt en mail fra Allan Wright, hvor han skriver at ændringsfor-
slag til planen skal indgives senest medio januar. PV foreslog at BR skulle meddele DIP, 1) at BR 
ikke kunne støtte tagterrasser på de foreslåede steder, med begrundelsen der ikke vil være eleva-
torer i 5 – 10 år, og 2) at fastlæggelse af helhedsplanen burde udskydes til badmintonklubbens 
fremtid var afklaret. 
 
PS foreslog, at BR blot skulle meddele DIP, at fastlæggelse af helhedsplanen burde udskydes til 
badmintonklubbens fremtid var afklaret. 
 
Et flertal foretrak formandens forslag. Han vil derfor udfærdige BR’s meddelelse, sende det til BR i 
løbet af weekenden, sende det til LLO til et hastigt gennemsyn, og sende den endelige meddelelse 
til DIP inden ugens udgang. 
 
Det blev aftalt at udsende et nyhedsbrev for at orientere beboerne om BRs tilbagemelding til DIP. 
 
3.2 Meningsmåling om tagprojektet 
BR ønsker at kende til beboernes mening om de enkelte dele af tagprojektet. Kommunikationsud-
valget vil udarbejde en web meningsmåling, hvor beboerne spørges om deres meninger om taglej-
ligheder, tagterrasser, brandsikring og elevatorer. Meningsmålingen skal finde sted i begyndelsen 
af februar. 
 
4. LLO kursus 
LLO afholder et beboerrepræsentationskursus 10. februar. 2 personer kan tilmeldes. 
 
5. Kommende møder 
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BR: 25/1, 22/2. Generalforsamling 22/3. Dagsorden til sidstnævnte vil blive udsendt 8/3. 


