
Referat af beboerrepræsentationsmøde tirsdag den 31. Maj 2021

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

Afbud: Gitte Grønbech

Valg af dirigent og referent: Jørgen og Villy

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

2) Nyt fra Formanden: Lægge en strategi for samarbejde med P+s nye bestyrelse. Bliver talt om i
dybden under punkt 5. Sikkerhed og gener ved og omkring byggeriet fylder mest nu. Skal vi være
opsøgende til pressen og få frem hvordan byggeriet er at leve under.

3) Økonomi: Vi har en lettere stam økonomi, men vi holder skindet på næsen.

4) Status på løbende sager: Intet nyt i huslejesagerne. Men bord/bænke situationen er stadig
ikke blevet udbedret. Det var lovet færdig omkinrg påske 2021.

6) Affaldssortering på offentlig vej: Amager Øst bliver de første der får de nye sorteringssationer
Københavns Kommune vil stille op. Vi snakkede om vi skal indsende et brev med øsnker til
placering her i området. Blev enige om ikke at gøre noget.

7) Nyhedsbrev: Nyhedsbrevet blev gennemgået og aftalt til udsendelse den 1. Juni 2021.

8) Møde med projektet vedr. Køkkenradiatore: Vi aftalte ikke at gøre noget ved det for
nuværende.

9) Reference jobbet: Fremover bliver jobbet vartaget af Villy, Jørgen, Karsten og Troels. I nævnte
rækkefølge.

5) Hvordan skal vi forholdes os til den nye P+ bestyrelse og byggeriet: Vi fik en god debat på
ca. 45 minutter om hvad vi skal gøre i forbindelse med at P+s bestyrelse har fået nye medlemmer
der set noget anderledes på samarbejdet og forholdet til medlemmerne.
Vores debat interne mundede ud i følgende:

● Vi laver en liste hvor alle gener, uheld og forringelser bliver beskrevet.
● Finde en dato hvor besytelsen kan mødes med BR. Vi skal lige have corona-situationen på

plads inden.

11) Eventuelt: Ingen ting.

Næste BRmøde afholdes tirsdag, den 29.6.21 kl. 1800 via teams

1


