
Referat af beboerrådsmøde den 11. Januar 2006 

 

Tilstede: Espen, Lykke, Liv, Jon, Christian, Rune og Katrine 

Afbud: Britta, Theis, og Anne 

 

1. Formanden åbner mødet:  

- Valg af dirigent  (Espen) 

- Godkendelse af dagsorden (Godkendt) 

 

2. Meddelelser  

- Invitation til bygningsgennemgang. -  Langtidsbudget. Græsplæne/opgange mm. 7 feb 

- Brandskabene på gangene tømmes så de kan omdannes til miljøstationer, stålskabe opsættes 

til støvsuger mm. 

- Poseklemmer til toiletterne opsættes. 

- Rengøring meget dårlig pga.ferier – kan vi finde en bedre løsning. (Espen snakker med Kaj) 

- Nøglerne til låsesystemet er kommet. 

- Problemer med udluftningen -  der arbejdes på det.  

- Stadig kun en tarmbossansøger – han sættes ind i tingene af Asbjørn. 

 

3. Status på igangværende sager:  

- Regler til tarmen som studiested (Vedtaget - se bilag) 

- Motionsrumsflytning - Espen har nævnt idën for Kaj og vi afventer tilbagemelding. 

- Forretningsorden - (Vedtaget  - se bilag på nettet) 

- Låsesystemsregler En normal gangbeboer skal have adgang  til egen gang, nabogangen og  

de lyserøde døre der giver adgang til lejlighedsopgangene. 

Alle skal have adgang til tagetagen (hele døgnet), cykelrummene, motionsrummet og andre 

fællesfaciliteter. 

Den musikrumsansvarlige styrer stadig adgangen til musikrummet og barnevognsrumsadgang 

søges hos inspektøren. 

Retningslinier til brugen af tagetagen udarbejdes (Beboerne på 7. laver udkast. - Jon) 

Kaj drøfter med vuggestuelederen og deres evt. ønsker (Espen) 

Espen sender den endelige dørliste rundt (Espen) 



- Skilt på/foran facaden (Liv & Espen)  

Skrevet til Henrik – intet svar 

Arkitekt + fredningsstyrelsen – forslag, snak med arkitektfirmaet. 

Vi tager det op på bygningsgennemgang. Enighed om at satse på fritsiddende bogstaver og 

ikke et skilt og at placeringen skal være så høj at graffiti kan undgås. Placeringen skal være  

på facaden ved siden af 52A. Det er vigtig at det bliver både funktionelt og æstistisk i orden. 

- Beboerrådskalender (Espen)  

Systemet er sat op – deltajer udsendes så snart nettet er oppe. Plads til dokumenter mm. 

- Næste kvartalsbrev  

Midt februar. En opfordring til at lukke alle ydredøre skal med. Kvartalsbrevsudvalget (Liv, 

Lykke og Espen) laver udkast til næste gang. 

- Klageprocedure (Theis) 

Theis har fødselsdag og er derfor ikke tilstede. – Men han arbejder på sagen. 

 

4. Nye forslag:  

- Indretning af værksted i vaskekælder rum nr. 1 (Jon) 

Ikke plads nok, forslaget afvises men idéen om et cykelværksted støttes. – Vasketøjskurve 

med eller uden hjul kunne være smart i vaskekælderen. (Espen snakker med Kaj om pris 

mm.)  

- Har vi brug for en prioriteret plan for alle de ting vi har udskydt til efter renoveringen? 

Ja – maling af opgange, cykelstativer, tarm, elevatore, gulve. Information til beboerne efter 

udarbejdes efter bygningsgennemgangen. 

- Nu er vi færdige med renoveringen fest!: – Jon, Espen, Lykke og Rune danner festudvalg. 

Husk at reservere tarmen! 

- FSB bør kommunikere med os alle i beboerrådet og ikke kun formanden; Espen nævner det 

overfor Henrik. 

 

5. Evt. 

Intet 

 

       Beboerrådets sekretær 

        Christian Vind 


