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Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden 

Møde foregår: Hos Ellen 

Møde den 11.10.2011 

Møde start: kl. 19.30 

Møde slut: kl. 21.15 

Tilstede er: Kim, Jonas, Betty og Ellen 

 

Afbud: Ingen  

 

Møde næste gang i: Enten i kælderen eller hos Ellen  

Møde dato næste gang: Onsdag den 7. december, 2011, kl. 19.30 

1. Valg af dirigent.  

1. Jonas 

 

2. Valg af referent.  

1. Jonas 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

1. Intet referat 

 



Møde den  

 2 

4. Formands beretning 

1. Der har været møde med Anne Marie Reimer fra Datea. Emnerne vil blive fremlagt 

når der svar fra Datea.  

2. Der er været møde med EuroPark angående parkerings tiltag i gården, og der er 

stadigvæk dialog med EuroPark angående om et muligt samarbejde, som vil blive 

brugt til at håndhæve parkering i gården. 

3. Det store regnskyl: 

1. Der er blevet lavet en renselem i Penthouse lejlighederne – præventivt 

tiltag, som skal gøre at de ikke bliver oversvømmet pga. af manglende dræn. 

2. Der skal laves udvendige nedløbsrør fra 5. sal af over alt i bebyggelsen. 

3. Der er blevet renoveret i fællesrummet pga. vandskader. Der løb vand ind 

fra lyskasserne og ud på gulvet. 

4. Peter vicevært har været rundt og tætne nogle rør, som går ind i huset.  

5. Der har ikke været kloakvand nogen steder efter det store regnskyl, men 

KUN regnvand. 

4. Tyveri i kælderen 

1. Der har været gentagne tyverier i kælderen, så vi opfordrer på det stærkeste 

til at vi beboer ikke slår låsen fra, og vi lukker dørene helt efter 

gennemgang.  

 

5. Næstformands/sekretær beretning 

1. Eksistere ikke – stillingen er nedlagt… 

 

6. Kasser beretning 

1. Vores beholdning pr. 01.10.2011 er på 14.100 kr. 

 

7. Datea: 
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1. Intet svar – og dermed intet nyt. 

  

8. Eventuelt: 

1. De lamper der mangler lys i -i gården, vil der aldrig komme lys i, da det er en 

byggefejl fra KPC side af.  

2. Der er dialog i gang med Datea vedrørende plantning af træ i gården.  

3. Køb af sten organiseres med Uffe og Peter. Stenene skal bruges til at blive lagt på 

græsset i gården, således at parkering ikke er en mulighed. 

4. Fejning af kælder pointeres over for viceværter. 

5. Cykel oprydning. Der vil pt. ikke blive lavet nogen cykelrazzia, da det umiddelbart 

ikke har nogen præventiv virkning.  

1. Der vil blive spurgt om flere cykelstativer hos Uffe.  

6. Væggene ved skakten bliver vasket ved hovedrengøring. Så skulle der være meget 

beskidt om skaktene, da opfordres der til selvvedligeholdelse. 

 

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. 

 


