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Referat af beboerrådsmøde torsdag d. 25. januar 2018 kl. 18.30 – 20.00 i beboerlokalet 

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

1. Referat  
Referat af rådsmødet 4. januar blev godkendt. Det blev besluttet, at hvis sekretæren skønner der ikke er 
væsentlig uenighed om referatet, kan det offentliggøres efter at fristen for indsigelser er udløbet. I modsat 
fald vil den endelige ordlyd fastlægges på det næste møde. 
 

2. Nyt fra formanden  
YouSee anser sagen om forhøjet pris på grundpakken for afsluttet.  Schøller har meddelt YouSee, at det 
anser vi ikke. Frede Levring vil fortsætte sagen. 
 

3. Nyt fra kasserer 
Foreningen har haft et overskud i 2017 på 7000 kr., idet de budgetterende kr. 5000 til helhedsplan 
for gården ikke er blevet brugt pga. byggeprojektet. 
 
4. Nyt fra sekretæren / næste skridt i forhold til DIP 
Schøller sendte 11/1 et brev til DIP, hvori han foreslog at byggeprojektet stilles i bero indtil bad-
mintons eventuelle lukning er afklaret. DIP har i en mail d. 18/1 svaret, at de foreslår at de fort-
sætter processen med indhentning af byggetilladelse. 
 
Peter V foreslog at Beboerrepræsentationen skulle sende et brev med følgende ordlyd: ”Da DIP 

vil fortsætte processen uden at afvente ABC’s fremtid, skal Beboerrepræsentationen herved medde-

le, at vi ønsker at byggeprojektet ændres, så at det bliver uden fælleslokaler på 6. sal.” 

 
Et flertal i rådet vedtog, at Schøller i stedet skal sende et brev, der på ny henstiller, at DIP afventer 
en afklaring af badmintonklubbens fremtid. 
 
5. Nyt fra udvalgene 
 
A. Gårdudvalget 
Nini har skrevet til DEAS om udskiftning af lamperne i gården grundet lysgenerne i mange sovevæ-
relser. 
 
B. Kommunikationsudvalget 
Der er 171 modtagere af nyhedsbrevet. Det seneste blev læst af 119. 
 
C. Bredbåndsudvalget 
DEAS afholdt et internt møde om det tilsendte forslag om bredbånd. Vi kender ikke udfaldet heraf. 
Udvalget rykkede for et svar i går. 
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D. Festudvalget 
BR hvis noget vil arrangere fastelavn, vil BR støtte med 500 kr. 
 
6. Holdningsundersøgelsen 
Det tilsendte forslag blev drøftet, og Troels vil indarbejde de foreslående ændringer. Når undersø-
gelsen udsendes i begyndelsen af februar, vil der blive opsat opslag i opgangene herom, og med 
besked om at en papirudgave kan fås hos Lars. 
 

7. Generalforsamlingen 
Generalforsamlingen vil blive afholdt tirsdag d. 20. marts i fælleslokalet.  Da det forventes at byggeprojek-
tet vil medføre mange deltagere, vil der ikke blive stillet borde op, men derimod flere stole. Nini vil desuden 
undersøge muligheden for at afholde generalforsamlingen i Amager Selskabslokaler. 
 
 


