
Referat af møde i beboerrepræsentation ’Mellem5gader’ den 31. maj 2018 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
2. Godkendelse af referat fra BR-møde den 3.5. 2018 og referat fra GF 24.04.2018 
3. Nyt fra formanden, herunder vurdering af nyheden om at ABC drejer nøglen om med udgangen af 

juli måned 2018 
4. Nyt fra Bygge- og gårdudvalg 
5. Nyt fra Kommunikationsudvalg 

5a: Facebook hjemmeside 
6. Nyt fra Bredbåndsudvalg 
7. Eventuelt 
8. Næste møde 

 
 

 

Deltagere: Peter Schøller Rasmussen (PSR), Hans Otto Eriksen (HOE), Karsten Klintø (KK), Lau Andersen (LA), 

Troels Richter (TR) og Villy Roland Smedegaard (VRS).  Afbud fra Kaare Schou (KS). 

1. Dagsorden godkendt og suppleret med punkt 5a: Facebook 

 

2. Referat fra beboerrådsmøde 03.05.2018 godkendt. PSR's tilrettede referat fra Generalforsamling 

24.04.2018 godkendt  

 

 

3. På mødedagen er det bekræftet, at ABC lukker og slukker for aktiviteter i vores gårdrum med ud-

gangen af juli 2018 

 

4. Bygge- og gårdudvalg kontakter DEAS m.h.p. snarligt møde om gårdrummets fremtidige udnyttelse 

samt vedr. beboerrådets fortsatte opfordring til at opgive penthouseprojektet.  PSR rundsender 

hidtidige korrespondance i sagen til udvalget. 

 

 

5. Velkomstbrev på dansk/engelsk fra beboerrådet til nye beboere godkendt. Velkomstbrevet uddeles 

af de nærmestboende beboerrådsmedlemmer i h.t. de løbende meldinger fra DEAS.                       

5a:  KS har fremsat forslag om etablering af en Facebookside for beboere. Som udgangspunkt er 

beboerrådet generelt betænkeligt ved forslaget, da det forventeligt vil kræve mange ressourcer, 

hvis siden skal fungere tilfredsstillende. Punktet behandles igen, når KS forhåbentlig deltager på 

næste møde. 

 

6. TR oplyser, at underskrif på bredbånds-aftalen mellem DEAS og Andels.net forventes indenfor 14 

dage.  

 



7. Gårdfestudvalget, ved VRS, oplyser, at den ene af de to bærende kræfter i udvalget er fraflyttet 

ejendommen. M.h.p. at planlægge kommende arrangementer opfordrer beboerrådet interesse-

rede beboere til at melde sig, så der evt kan afholdes gårdfest i september.                                       

VRS vil igen efterspørge budget for ejendommen samt oversigt over 'tomgangslejligheder' fra DEAS 

 

8. Kommende beboerrådsmøder kl. 18:30 : 28/6, 30/8, 27/9, 25/10 

Årets sidste møde bliver julemødet 29/11 kl 18:00 

 

Referent: Karsten Klintø 


