
’Mellem5gader’ 
Referat af møde i beboerrepræsentation den 6. marts 2019 

 
 

Dagsorden:  
1. Godkendelse af dagsorden  

2. Godkendelse af referat fra beboerrådsmøde 07.02.2019 

3. Nyt fra formanden  

4. Nyt fra Bygge- og Gårdudvalg  

5. Nyt fra Kommunikationsudvalg  

6. Nyt fra Bredbåndsudvalg  

7. Generalforsamling 28. marts 2019 

8. Eventuelt  

9. Næste møde  

 
Deltagere: Peter Schøller Rasmussen (PSR), Hans Otto Eriksen (HOE), Karsten Klintø (KK), 
Anders Lau (AL) og Kaare Schou (KS).  
Afbud: Troels Richter (TR)  Fraværende: Villy Roland Smedegaard (VRS). 
 
 
1. Dagsorden godkendt  
 

2. Referat fra beboerrådsmøde 07.02.2019 godkendt.  

 
3. PSR og KS deltager i det årlige ejendoms-§18 møde med DIP/DEAS v/ Lars Cederberg-Krohn. 
 
4. Som et led i DIP/DEAS’s løbende sagsbehandling af det planlagte byggeprojekt deltog PSR og 
KK den 22. februar i besigtige ejendommen sammen med Søren Kolbye Sørensen,  Anne 
Møgelvang og Lars Blaabjerg fra DIP/DEAS. 
 
PSR og KK påpegede og fremviste de bygningsændringer/gener beboerne har udsigt til hvis 
byggeprojektet gennemføres – herunder store loftrum, der konverteres til 6 m3 bure, manglende 
loftrum og cykelkældre samt forventeligt senere etablering af elevatorer. PSR påpegede den 
manglende beslutning om fjernelse af badmintonhallen og KK gjorde opmærksom på den 
uhæderlige måde DEAS har anvendt for at få beboernes opbakning til elevatorprojektet, idet 
beboernes skriftlige tilsagn for at få altan, samtidigt er en anerkendelse af elevatorprojekt m.v.. 
DIP/DEAS repræsentanterne tilkendegav, at dette ikke har været hensigten eller normal praksis. 
Beboerrepræsentationen har opfordret DIP/DEAS til, at der udsendes en beklagelse over fejlen til 
de berørte beboere. 
 
DIP har endnu ikke truffet endelig beslutning om hvorvidt taglejlighedsprojektet skal gennemføres. 
 
AL har fået tilbagemeldinger p.b.a. sin fine artikel i EjendomsWatch, om byggeplanerne for 
ejendommen. Bl.a. har Sociademokratiets og DF-repræsentanter tilkendegivet, at det ikke kun er 
Blackstone, der sætter økonomisk vinding over beboernes vel. AL oplyser, at Politiken også har 
vist interesse for vores sag. 
 
Beboerrepræsentationen arbejder fortsat for, at få beslutningsforslag om at droppe 
taglejlighedsprojektet, elevatorprojekt m.v. på dagsordenen til DIP’s Generalforsamling 
29.04.2019. PSR og AL udfærdiger beslutningsforslag. PSR fremlægger forslaget på DIP-GF. 
KS, HOE og forhåbentlig TR deltager i DIP-GF. Ejendommens øvrige DIP-medlemmer opfordres til 
at deltage i DIP-GF.  
 
5. Intet nyt.  
 
6. Intet nyt. 
 

7. Lars Blaabjerg (LB) fra DEAS har takket nej til at deltage i vores Generalforsamling 28. PSR har 
bedt LB svare på konkrete spørgsmål, som så kan præsenteres på GF 



 

 

 

8. Intet 

 
9.  Kommende beboerrådsmøder: (Mødet 20. marts er aflyst).  
GF afholdes 28. marts, kl. 19:00 – 22:00 i beboerlokalet 
 

Referent: Karsten Klintø 


