
Referat af beboerrepræsentations møde tirsdag den 19. januar ‘21

Tilstede: Jørgen Colding-Jørgensen, Karsten Klintø, Gitte Grønbech, Kaare Schou
Nini Clausen, Troels Richter, Karin Tychsen Villy Smedegaard

Afbud: Ingen

Valg af dirigent og referent: Jørger og Villy

1) Godkendelse af dagsorden og sidste referat: Begge blev godkendt.

2) Nyt fra formanden: Gennemgang af 5. Sals skaderne. Ingen fare for beboerne, er det vi har
fået at vide fra byggeriet. BR er ikke tryg ved den beskrivelse. Der kommer et møde omkring
sikkerheden for beboerne under byggeriet. Jørgen har en kontakt i KK der holder hånd i hanke
med byggeriet og vi kan til enhver tid kontakte KK, hvis vi mener det er nødvendigt. Nini spurgte
hvor mange lejligheder der har været skader i på 5. Sal. 2 indtil nu, men potentiel kan alle
lejligheder være i fare for et eller andet, sagen om vandskade på Ved Kløvermarken 12.

3) Nyt fra byggeudvalget: Kort gennemgang af mødet. Referat fra mødet kan læses her.
http://mellem5gader.dk/wp-content/uploads/2021/02/1431-STM-BR-byggegruppe-moede-11
-19.01.2021-.pdf

4) Løbende sager: Udsat til næste møde i februar

5) En snak om kommunikation v/Nini: Udsat til næste møde i februar

6) En snak om Troels 25 øre: Debat om hvad vi skal holde fokus på overfor byggeriet.
1. Sikkerhed for beboerne
2. Kommunikation om hvad der sker skal forbedre betydelig
3. Støj og larm mindskes mest muligt så længe så mange arbejder hjemme
4. Lejlighedernes funktionalitet skal bevares. Her tænkes på rørføring, radiator

placeringer og des lige.

Når vi kommer længere frem vil der komme andre områder der skal have fokus og sidst i
projektet skal vi have den bedste og fedeste gård overhovedet.

7) Nyhedsbrev: Kort snak om hvad der skal være i nyhedsbrevet. Info om LLOs økonomi, vores
generalforsamling.

8) Generalforsamling: Villy kontakter LLO mhp at udsætte GF til efter sommerferien.
Efterskrift: LLO bakker op om udsættelsen og har bedt Ministeriet om at komme med en
udmelding herom- Svaret fra ministeriet er; Det er i process. Har skrevet til LBC fra P+. P+
bakker op om udsættelsen af GF.

9) Husorden: Benny Lyholm har tilbudt at hjælpe med oplæg til husorden. Villy kontakter Benny og
laver en to mandsgruppe.
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10) Eventuel: intet.
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