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Beboerrepræsentationsmøde, referat/dagsorden 

Møde foregår: Fest lokalet 

Møde den 16.02.2009 

Møde start: kl. 20.00 

Møde slut: kl. 21.32 

Tilstede er: 

Jacques, Linda, Jacob, Betty, Dennis (Betty’s mand) og Jonas 

Afbud: 

Ingen afbud. 

Meldte ikke dette møde til Ellen og Michael. 

Møde næste gang i: Festlokalet 

Møde dato næste gang: onsdag den 25. marts – år 2009, kl. 20.00  

1. Valg af dirigent.  

1. Jacques Bandier 

 

2. Valg af referent.  

1. Jonas Qvist 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

1. Det er godkendt 
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4. Formands beretning 

1. Festlokalet 

1. Hvis det er egne arrangementer (juletræsfest, fastelavnsfest etc.), så koster 

det ikke noget.  

2. Paraboler 

1. Dem der har paraboler, har fået at vide, at de ikke må have.  

2. Betty er blevet bedt om vi kan skifte over til ComX. Det vil blive undersøgt.  

3. Bomme. 

1. Er på vej. 

 

5. Næstformands/sekretær beretning 

1. Er ikke til stede.  

 

6. Kasser beretning 

1. Vi betaler bagud med en måned ved LLO. SÅ nu betaler vi til tiden.  

2. Vi modtager forskellig betaling fra Datea. Men da der står fem tomme lejligheder, 

da varierer beløbet alt efter hvor mange lejemål, der står tomme.  

 

7. Datea: 

1. Se under Lindas ”To Do” 

  

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

1. Betty 
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1. Betty laver en liste over de ting, som Uffe skal lave. Datoer skal 

påføres, så vi kan holde øje med udførelsen af de forskellige ting. 

1. Listen er lavet, men der mangler datoer. Det vil der komme 

fremadrettet. 

2. Uffe er her 2 hele dage om ugen. 

2. Linda 

1. Vi skal undersøge, hvor mange sager der har været fra vores 

ejendom (Linda undersøger det). Gøres til næste gang. 

1. Dette kan vi ikke få oplyst. 

2. Håndværkerne 

1. Det der ikke bliver lavet, skal man selvfølgelig ikke hæfte for. 

Linda kontakter Michael Vang, og spørge ham om, hvad man 

skal gøre! 

2. Folk skal IKKE skrive under på noget!!! 

1. Det finder Linda ud af. 

3. Hvornår får vi vores nøgler tilbage? Der er stadigvæk nøgler, 

som er ude at svømme! (hos viceværten) 

1. Linda spørger Michael Vang.  

1. Folk har fået deres nøgler tilbage 

4. Affaldsspande – skal sendes til Michael Vang ”Linda”.  

1. Michael syntes, at det er rigtig god ide. Linda spørger 

hvornår det kommer. 

5. Nummer på bagdøre/fordørene – skal sendes til Michael 

Vang ”Linda”.  

1. Det er bevidst valgt, at for ikke at skabe forvirring – 

(udtalelse fra Michael Vang).  

1. Dette stemmer dog ikke overens med vores 

egne oplevelser. Linda kontakter Michael Vang 

igen angående dette emne. 
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6. Bomme – det er KPC der skal sætte dem op, så det har lange 

udsigter. Udsagn fra Betty. - skal sendes til Michael Vang 

”Linda”.  

1. KPC har opgaven – udtalt af Michael Vang. 

1. Vi beder om nogle datoer fra Vang. 

7. Michael Vang kontaktes ang. karme der skal skiftes ud i 

hoveddøren. Skal sendes til Michael Vang ”Linda”. 

1.  Dette har han ikke svaret på.  

8. Der undersøges om, der mulighed for at lave ugentlige 

arrangementer, hvor man ikke skal betale 1500 kr. pr. gang. 

Skal sendes til Michael Vang ”Linda”. 

1. Se ovennævnte svar i formandens afsnit.   

9. Bordtennisbord  

1. Ovre i fløj A (opgang 33) er der mulighed for at sætte 

et bord op! Linda spørger Michael Vang. 

2. Nej vi må ikke bruge noget, da alt skal bruges til 

cykelparkering. 

10. Værksted  

1. Vi har fået tilbudt interiør til et værksted. Muligvis i 

Uffes gamle kontor. Linda spørger Michael Vang. 

2. Dette må vi heller ikke - Vang 

11.  

3. Jacques 

1. Der skal nye splitte i bommene. Jacques tager fat i formanden for 

Enighedens beboerrepræsentation. 

1. Ikke lykkedes – på nuværende tidspunkt.  

2. Opslag  

1. Varsling om fester. 

1. Lav opslag om husorden (på flere sprog). 

2. Luk vinduerne, så andre ikke skal høre på. 
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2. Jacques skriver brev ud til alle beboere + sætter det op på 

opslagstavlen (brug af almindelig omtanke – laves ligeledes 

på flere sprog). 

 

2. OS ALLE SAMMEN  

1. Hjemmeside: 

1. Ved næste møde gennemgår vi hjemmesiden. Så folk bedes venligst 

kigge på hjemmesiden og have forslag klar. 

2. Betty sørger for projektor. 

3. Linda sørger for bærbar, som kan kobles på projektoren. 

2. Der er blevet vedtaget, at der bliver lavet en anderledes hjemmeside end 

den som allerede er kendt.  

1. Dette skyldes, at ved anden hjemmeside form, da er det muligt at 

holde uvedkommende ude fra enkelte sider. Dvs. at der sidder en 

administrator og giver hver enkelte bruger (beboer) lov til komme 

ind på det pågældende forum. 

  

9. Eventuelt: 

1. Uffe 

1. Uffe vil gerne have sin mail adresse in på hjemmesiden, så beboerne kan 

kontakte ham på den måde.  

1. vv@bygmesterhaven.com 

2. Forslag til hjemmesiden fra Uffe. At der kommer en rubrik på hjemmesiden, 

hvor folk kan skrive til ham. + en rubrik hvor han kan skrive nogle generelle 

ting ud til folk. Eks. hvis der bliver lukket for vandet etc.  

1. Begge punkter er godkendte. 

2. Kælderen+ dertil hørende lokaler. 

1. Skal gøres rent. 

mailto:vv@bygmesterhaven.com
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1. Betty tager det op + med Uffe. 

3. Punkter til Generalforsamlingen 

1. Dette skal folk overveje til næste møde den 25. marts.  

2. Generalforsamlingen bliver holdt mandag den. 27 april kl. 19.30 

3. Der skal sættes opslag op i opgangene, som varsler dette. 

 

10. Hvem indkalder til næste møde? 

1. Navn: Jonas 

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. 

 

 


