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Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden 

Møde foregår:  I beboerlokalet   

Møde den 01. juni 2011 

Møde start: kl. 19.30 

Møde slut: kl. 21.30 

Tilstede er: Betty, Ellen, Paul og Jacob 

 

Afbud: Kim og Jonas, Jaques fraværende 

 

Møde næste gang i:  Beboerlokalet  

Møde dato næste gang: Onsdag den 3. august 2011, kl. 19.30 

1. Valg af dirigent.  

1. Betty 

 

2. Valg af referent.  

1. Ellen 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

1. Rettelser vedr. generalforsamlingen næste gang 
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4. Formands beretning 

1. Intet at berette 

 

5. Næstformands/sekretær beretning 

1. Fraværende 

 

6. Kasser beretning 

1. intet at berette 

 

7. Datea: 

1. Uffe forhandler med K.K. om flere container til storskraldsrummet 

  

8. ”TO DO”, ting som folk har lovet at undersøge: 

1.  

  

9. Eventuelt: 

1. Jacob fortalte om den ”gratis” Google hjemmeside, og da den ikke har samme 

muligheder som nuværende, bibeholder vi nuværende, med få ændringer som 

Jakob arbejder videre på. 

2.   Vedr. Havefonden, så vil Ellen og Jacob skrive ansøgninger om tilskud til 

forskønnelse af ”gårdarealet” hos bl. andet Matasfonden og Københavns Kommune. 
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3 Besvarelser på henvendelser til bestyrelsen skal sendes CC til resten af bestyrelsen, 

så alle kan følge med i hvem der gør hvad!! 

4 Betty og Ellen holder møde med Anne Marie Reimer den 29. juni med følgende 

punkter: 

- Trafik i gården, evt. store sten 

- Markiser på altaner ja/nej 

- Markvandringer – hva’ sker der 

- Tag på ”Stor skralderum” 

- Antenneforening – You  See 

- Indbetalinger til tiden 

- Skatter og afgifter, hvorfor nu og ifølge hvilken lov? 

- Husorden må ikke ændres på baggrund af én beboers klage. 

- Græsplænen under al kritik 

- Tilskud til metrotræer 

- Havemand 

- Fast træffedag/tid for Uffe 
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10. Hvem indkalder til næste møde? 

1. Navn:  Betty 

2. Procedure for møde indkaldelse 

1. Der skal sendes Email. Dette skal gerne sendes/afleveres 2 uger efter sidst 

holdte møde.  

2. Mail skal indeholde tidspunkt og sted for kommende møde og referat af 

forrige møde.  

3. Repræsentanterne skal mindes om mødet 7 dage før det næste møde. 

 


