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Referat af beboerrådsmøde torsdag d. 22. februar 2018 kl. 18.30 – 20.00 i Ved Skansen 3, 1. th. 

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

1. Referat  
Referat af rådsmødet 25. januar blev godkendt. Det blev fastslået at referater skal hovedsageligt indeholde 
beslutninger, men hvis der er uenighed om et emne, kan mindretallet kræve, at referatet indeholde et kort-
fattet sammendrag af de to modstridende synspunkter, samt navnene på mindretallet. 
 
 

2. Nyt fra formanden  
A. Der vil være et møde om planer for ejendommens vedligeholdelse (§18-møde) d. 12/3 hos DEAS. 

Alle som ønsker kan deltage. 
B. Lars Blaabjerg (DIP) vil gerne møde byggeudvalget 8/3. 
C. Nini vil rykke DEAS for et svar på vores ønske om ændring af belysning i gården. 

  

3. Nyt fra kasserer 
Hans Otto fremlage budgettet for det kommende år. Bl.a. 1000 kr. til diverse, og 5000 kr. til op-
gradering af gården. 
 
4. Nyt fra sekretæren  
Intet at berette. 
 
5. Nyt fra udvalgene 
 
A. Gårdudvalget 
DEAS godkendte at der skal opsættes nye lamper i gården, og Lars (vicevært) er ved at se på mu-
lighederne. 
 
B. Kommunikationsudvalget 
Der er 171 modtagere af nyhedsbrevet. Det seneste blev læst af 119. 
 
C. Bredbåndsudvalget 
DEAS arbejder videre på det tilsendte forslag om bredbånd.  
 
D. LLO 
Nini fortalte om nogle dele af lejeloven, som hun lærte på kurset. Når Udlejer ønsker at foretage 
forbedringer af bygningen, har BR ret til at indhente tilbud. 
 
E. Byggeudvalget 
Byggeudvalget skal møde DIP inden generalforsamlingen, jf. pkt. 2 B. 
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6. Generalforsamlingen 
Indkaldelsen skal ske to uger før generalforsamlingen (d. 20/3), bl.a. af hensyn til behandling af indkomne 
forslag til dagsordenen. Indkaldelsen skal uddeles til postkasserne. Alt skal lægges på hjemmesiden. 
 
Sidste frist for forslag bliver tirsdag d. 13 kl. 12.  
 

7. Næste møde 
Næste møde afholdes 15/3. 


