
 

 

Referat af beboerrepræsentationsmøde ”mellem5gader” 
Dato, tid og sted: Mandag den 27. april 2020 kl.19.00 i gården. 
Deltagere: Peter Schøller, Anders Lau, Troels Richter, Villy Smedegaard, Karsten Klintø og 
Kaare Schou 

Afbud: Hans Otto  

1 
Godkendelse af dagsorden 

2 
Siden sidst 

3 
Nyhedsbrev 

4 
Nedrivning af hallen 

5 
Generalforsamlingen 2020 

6 
Eventuelt 

7 
Næste møde 

Ad 1. Dagsorden blev godkendt. 

Ad 2. Anders orienterede om, at han var blevet kontaktet af journalisten fra 
EjendomsWatch, der var interesseret i at bore i afstemningen på DIP’s 
generalforsamling i 2019, hvor vores punkt om stop for taglejligheden faldt på 
grund af, at bestyrelsen havde indhentet brevstemmer i forvejen. Hvis 
afstemningen blandt de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen 
havde været afgørende, var vores forslag blevet vedtaget. 
Der var enighed om, at Anders og Troels går videre med dette. 

Ad 3. Troels har udsendt forslag til nyhedsbrev, som blev gennemgået. Peter 
udleverede kopi med forslag til enkelte justeringer. 
Der var enighed om at udsende nyhedsbrevet med de faldne bemærkninger. 

Ad 4. Peter havde, via udsendt mail, foreslået, at vi sendte en opfordring til P+ om at 
rive hallen ned nu, og ikke lade denne handling afvente om vi skulle have et 
beboerhus eller ej. Peters begrundelse var, at det jo ikke var givet, at et eventuelt 
beboerhus skulle stå hvor der i dag er fundament for hallen mv. 
Dette blev drøftet, og der var flertal for IKKE at skrive til P+ om dette på 
nuværende tidspunkt.  
I stedet var der flertal for at afvente fremsendelsen af det lovede projekt fra P+ 
om et beboerhus, således at hallen først nedrives som foreslået af P+ til efteråret. 
Der var endvidere ønske fra flere om, at P+ burde afholde alle udgifter til et evt. 
beboerhus som kompensation for de kommende års byggegener. 

Ad 5. Generalforsamlingen den 31. marts 2020 blev aflyst pga. COVID-19. 
Der var enighed om at afvente regeringens anbefalinger primo maj, og i givet fald 
indkalde til ny GF inden sommerferien. For at reducere smittefaren var alle enige 
om at en ny GF skulle holdes i Amager Selskabslokaler. 

Ad 6. Intet. 

Ad 7. Næste møde: Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 18.30 i gården/beboerlokalet 
 
Referent: Peter Schøller 

 

 


