Referat af beboerrådsmøde onsdag 14/5 kl. 19.30 i Tarmen
Til stede: Andreas, Thue, Jan, Katrine, Rune
Afbud: Muyran, Henrik, Mette, Daniel, Lars
1. Formanden åbner mødet
-valg af dirigent
-godkendelse af dagsordenen
2. Meddelelser
-ny sekretær
Katrine har overtaget posten fra Rune
-Bestyrelsesmøde 24. april
Martin taler med rengøringspersonale om hvad de og beboerne er utilfredse med
Bolignetbidrag reduceret
Til indvendige låse vil blive brugt almindelige rukonøgler
Der indhentes tilbud på facaderenovering
Elmålere sættes op overalt (penge tages fra henlæggelserne). Forventes klar til brug
sommer 2009
-Tour de Cuisine
ingen medlemmer af festudvalget til stede
3. Igangværende sager
-Spørgeskemaer (Rune)
32 har svaret
Folk vil gerne have forbedret haven og tagterassen, problemer er støj for tarmen og
rengøringen er utilfredsstillende. Emnerne tages op på beboermødet
-Filmklub (?)
Festudvalget overvejer at starte en filmklub, udskydes til næste møde
-Krydderurter i haven (Mette)
Udskydes til næste møde
-Oprydning af poolrum (Daniel)
Udskydes til næste møde
-Kvartalsbrevet (Katrine)
Opgaver er blevet uddelegeret og sendes rundt, indlæg sendes til Katrine senest
onsdag den 21. maj

Side 1 af 2

4. Nye sager
-klage over generel støj fra Tarmen fra beboer i naboejendom
Ifølge de nuværende regler kan vi ikke forlange at dørene holdes lukket under fester.
Der vil blive arbejdet på et forslag til beboermødet om, at musikken skal skrues ned
hvis dørene åbnes.
De åbne vinduer skyldes muligvis bl.a. at der bliver for varmt indendørs. Festudvalget
eller andre kan stille forslag om tiltag mod evt. varmeproblemer, hvis de finder det
nødvendigt.
-beboermøde
Afholdes onsdag den 11. juni kl. 19.00
Foreløbige punkter:
-Godkendelse af regnskab godkendes, Thue prøver at få regnskabet på hjemmesiden
-Rengøring (Rune taler med Martin, forslag om at lejligheder selv sørger for
trappeopgange)
-Have (Jakob, Rune taler med ham og får ham til at opstille et konkret forslag)
-Udnyttelse af ekstra rum
1) bygge nødudgange
2) hvad de skal bruges til (fx møderum)
-lys og gardiner i tarmen (Lars)
Udskydes til næste møde
5. Evt.
6. næste møde
Onsdag den 11. juni efter beboermødet

Katrine Rude Laub
Sekretær for BR
14. maj 2008
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