
’Mellem5gader’ 
Referat af møde i beboerrepræsentation den 9. januar 2019 

 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden  
2. Godkendelse af referat fra beboerrådsmøde 29.11.2018 
3. Nyt fra formanden  
4. Nyt fra Bygge- og gårdudvalg herunder:  

- Status på møde med DIP.  
- Det videre arbejde, herunder evt. tilbagemelding på DIPs bestyrelses ifm. vores brev 
- Skal vi inddrage flere, f. eks. Ingeniøren? 

5. Nyt fra Kommunikationsudvalg  
6. Nyt fra Bredbåndsudvalg  
7. Fastelavn & Halloween - skal vi forsøge med et arrangement i foråret og efteråret? 
8. Eventuelt  
9. Næste møde  

 
Deltagere: Peter Schøller Rasmussen (PSR), Hans Otto Eriksen (HOE), Karsten Klintø (KK), 
Anders Lau (AL), Troels Richter (TR), Villy Roland Smedegaard (VRS).  
 
Afbud: Kaare Schou (KS).  
 
1. Dagsorden godkendt  
 
2. Referat fra beboerrådsmøde 30.08.2018 godkendt.  
 
3. DEAS/DIP har indkaldt til årlige §18-møde 30.01.2019 kl 11:30, hvor der gives status på udførte 
arbejder i 2018 og planlagte/budgetterede arbejder i 2019. PSR og VRS deltager. Evt. spørgsmål 
til PSR inden mødet. TR vil gerne have oplyst hvad der er sket med budgetterede hensættelser til 
den tidligere vaskekælderfunktion. PSR fremsender fotodokumentation, der viser den generelt 
dårlige vedligeholdelse af ejendommen. 
 
4. DIP har svaret henholdende på vores brev, der opfordrer til at droppe taglejlighedsprojektet. 
PSR rykker for et reelt svar.  Københavns Kommune har svaret, at de undersøger om der har 
været sket procedurefejl i godkendelsen af byggeprojektet og vender herefter tilbage.  
Beboerrepræsentationen arbejder for, at få beslutningsforslag om at droppe taglejlighedsprojektet, 
elevatorprojekt m.v. på dagsordenen til DIP’s Generalforsamling 29.04.2019.  
KK gør opmærksom på den måde DEAS har anvendt for at få beboernes opbakning til 
elevatorprojektet m.v: I beboernes skriftlige tilsagn for at få altan, bedes beboerne anerkende 
elevatorprojekt m.v., som ikke er relateret til altanprojekterne at gøre 
 
5. Intet nyt. Facebooksiden for beboere i ejendommen kører fortsat tilfredsstillende. 
 
6. TR orienterede om at, bredbåndsnettet var aktiveret den 21 december kl 16 som lovet af 
Andels.net. Dog har samarbejdet med DEAS ikke levet op til det vi mente var aftalt og beboerrådet 
har ikke været inddraget i etablering af bredbåndsprojektet i samme grad, som det var blevet lovet 
af DEAS og DIP. P.g.a. manglende orienterings-/tilmeldingsbreve til beboerne fra DEAS, har DIP 
måttet finansiere netbetalingen for januar, hvor nettet har fungeret, og som der derfor skal afdrage 
på til Andels.net.  
 
VRS oplyste, at beboerne er nødt til at betale gebyr til DEAS for administratrion af TV-signal 
ordningen, selv om manhar frameldt sig TV-signal. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fritagelse 
for tilslutning til og betaling for fælles programforsyning i fællesantenneanlæg 
 
7. Fastelavn- og Halloweenarrangementet søges fortsat gennemført. Beboerrådet er villige til at 
bidrage økonomisk til arrangementerne. 
 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180339
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=180339


8. HOE orienterede om status på beboerrådets finanser. 
 
9. Kommende beboerrådsmøder: 6. februar, 6. marts og 20. marts - kl. 18:30 – 20:00 
GF afholdes 28. marts, kl. 19:00 – 22:00  

Referent: Karsten Klintø 


