
Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden 

Møde foregår: I kælderen 

Møde den 06.10.2010 

Møde start: kl. 19.30 

Møde slut: kl.  

Tilstede er: Jonas, Ellen, Betty, Jacob, Linda  

Afbud: Jacques 

1. Valg af dirigent.  

1. Jonas  

 

2. Valg af referent.  

1. Jonas 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

1. Godkendt 

 

4. Formands beretning 

1. Intet nyt (er godt nyt). 

 

5. Næstformands/sekretær beretning 

1. Ikke til stede 



 

6. Kasser beretning 

1. Der er nyt (fra vest fronten). 

 

7. Datea: 

1. Intet nyt 

  

8. Eventuelt: 

1. Den nye hjemmeside, Jacob kommer og gør os klogere. 

1. Alt læseligt er tilgængeligt for dem (beboere og ikke beboere) der går ind på 
hjemmesiden. 

2. Hvis man vil oprette et forum, så skal man logge ind. 

3. Der undersøges om kalenderen kan bruges til udlejningen af kælderen, således at 
folk kan se om man kælderen er til rådighed ved eventuel brug/leje. 

 
2. Ellens "bog", hvordan får vi den ud til alle beboerne? 

1. Den ligger på hjemmesiden. 

2. Forslag om at den lægges ud til at postkasser – Betty tager den op med Datea, så 
de står for printningen. 

3. Bogen kommer på PDF på hjemmesiden.  

  
3. Bomme 

1. Der er ventetid på de sidste bomme – ca. 2 uger fra dags dato. 
2. Nøglernes placering er ved at blive undersøgt, således at det kommer til at fungere 

så gnidningsfrit, som overhovedet muligt.  

  
4. Opslagstaverne i opgangene er noget rod, hvad gør vi? 

1. Opslag uden navn og adresse vil blive pillet ned!!! 

2. Opslag fra beboere vil også blive pillet ned, hvis der ikke er dato for hvornår at 
opslaget er sat op. Opslagenes ophængnings tid på tavlerne er 2 uger (14 dage).  

3. Anonyme opslag med sure opstød frabedes. 

  
5. Arbejdsdag i haven. 

1. Trillebør og haveredskaber er sat tilrådighed af Uffe i kælderen nr. 53. 

2. På selve havedagen vil der mulighed for at købe sodavand, øl og kage. Overskuddet 

går til havefonden. 
  

6. Postgangen i bestyrelsen (hvem besvarer hvad og hvornår) 

1. Formanden besvare alt.  

  
7. Mød bestyrelsen (skal vi fortsætte - hvor mange har besøgt os)? 

1. Bestyrelsen har haft besøg af 2 beboere til første møde, og 0 ved andet møde, så 
det er jo ikke lige frem overvældende… 



2. Det er besluttet at dette forsøg nu er stoppet, så beboere kan fremadrettet skrive 

en mail til os, hvis I har noget på hjertet. 
 

8. Hvad gør man i henhold til brand? 

1. Rebstige – dette undersøges af Jonas! 
2. Brandslukkere i opgangen, dette tror repræsentationen vil være grundlag for 

hærværk. Så det er stemt ned. 

 
9. Lave en A4-side (til opslagstavler), hvor vi opfordrer alle til at aflevere batterier + trykflasker 

til Uffe. Pga. miljøet… 

1. Betty opslag som hænges på tavlerne.  
 

10. Hvor er alle de cykler, som er blevet indhentet af Uffe? 

1. De bliver først hentet ind fredag den 8. oktober. 
 

11. Hvornår kan man vælge en af de indsamlede cykler? 
1. Dette er ikke muligt, da det vil blive regnet for tyveri. 

 

  

 

9. 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. 

 

 


