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Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden 

Møde foregår:  Kælderen 

Møde den d. 7 marts 2012 

Møde start: kl. 19.30 

Møde slut: kl. 20.45 

Tilstede er: Kim, Ellen, Betty og Jonas  

 

Afbud: Ingen 

 

Møde næste gang i: Kælderen 

Møde dato næste gang: onsdag – d. 11. april 2012, kl.19.30  

1. Valg af dirigent.  

1. Jonas 

 

2. Valg af referent.  

1. Jonas 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

1. Er godkendt 
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4. Formands beretning 

1. Der bliver lavet lydisolering i selskabslokalet. Fortalt af Uffe. 

2. Uffe har haft møde med en gartner, angående at sten skal lægges om ved nr. 41 og 

47, således at stenene ikke bliver ved med at forrykke sig.  

3. Overvågning:  

1. Der skal laves videoovervågning i indgangspartierne. Det vil blive påbegyndt 

snarest.  

 

5. Kasserens beretning 

1. Status er 11.685 DKK i beholdningen. 

  

6. Eventuelt: 

1. P-kælder/P-plads øvre dæk 

1. Området er blevet købt af svensker, så nu skal man til at betale for at holde 

der igen.  

2. Møde med LLO direktør: 

1. Vi har ingen sager haft hos LLO i de 4 år, som vi har været medlemmer. Der 

er registreret 6 spørgsmål fra ejendommen i disse år.  

2. Det er beboerrepræsentationens overbevisning, at vi muligvis på sigt vil 

melde os ud… 

3. Det som mødet gav, var at vi igen får LLO bladet. Bladet vil blive omdelt til 

alle postkasser i ejendommen af beboerrepræsentationens medlemmer 

snarest. 

3. Cykel/barnevogne udrensning: 

1. Cykel udrensningen bliver i maj måned. Nærmere information følger. 

2. Der vil blive lavet opslag om, at folk (som har cykler stående, som ikke bliver 

brugt) kan donere deres brugte cykler til et godt formål. 
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3. Der vil snart blive renset ud i barnevognsrummene. Alt hvad der ikke er 

barnevogne eller klapvogne vil blive fjernet, men dette vil der blive sat 

sedler op om.  

4. Mail angående træer: 

1. Der bliver skrevet en ansøgning til Københavns kommune angående 

”Partnerskabs træer”, som bliver foræret væk gratis.  

5. Mail angående YouSee: 

1. Der er blevet sendt et brev til vores YouSee konsulent for vores område, og 

vi arbejder videre på at få et møde i stand med dem.  

6. Mail fra Stine: 

1. Vi har fået en henvendelse om, at folk ikke bliver informeret om, at der er 

nye tiltag. Folk skal selv tilmelde sig de info sites, man gerne vil have info fra. 

Gå ind på bygmesterhavens hjemmeside for at tilmelde sig disse. Der vil 

også komme mere information om dette til generalforsamling i april. 

7. Generalforsamling: 

1. Generalforsamling bliver afholdt onsdag d. 25. april 2012 kl. 20.00 i 

kælderen. 

2. Folk kan komme med indhold/emner til generalforsamling indtil mandag d. 

9. april 2012. Disse kan enten sendes per mail til br@bygmesterhaven.dk 

eller lægges i postkassen hos formanden Betty i nr. 53, 5.th. 

 

7. Hvem indkalder til næste møde? 

1. Navn: Betty 

2. Procedure for mødeindkaldelse 

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

afholdte 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. 

mailto:br@bygmesterhaven.dk

