
Referat af beboerrådsmøde mandag 10/11 kl. 19.30 i Tarmen

• Til stede: Daniel, Thue, Jan, Mette, Henrik, Lars, Myuran
Afbud: Andreas

1. Næstformanden åbner mødet

-valg af dirigent
-godkendelse af ny dagsorden

2. Meddelelser

-ny sekretær
Daniel har overtaget posten fra Katrine

2. Nye sager

2.1 -Tarmregnskab
Der indkaldes til ekstraordinært beboermøde mandag den 8. december kl. 19.00, med godkendelse 
af tarmregnskab som eneste punkt.

2.2 - Ansøgning fra festudvalg
Ansøgningen godkendes med én undtagelse: Der vil ikke blive givet tilskud til indkøb af et 
loddejern. Pengene overføres fra beboerrådets kasse. Det indskæpes dog, at der normalt skal søges 
inden tingene indkøbes. 

2.3 - Anlæg
Der diskuteres frem og tilbage med tilbudet som oplæg. Der er bred enighed om, at selve teknikken 
fungerer udemærket, men at højtalerne fungerer kummerligt. Der er også enighed om, at 30,00 er 
for mange penge at bruge på et helt nyt anlæg.

Myuran forsøger at indhente lidt forskellige mindre tilbudspakker, og evt. invitere en sælger ud til 
næste møde.

2.4 - De to tomme kælderrum
Der er indkommet et forslag om at indrette et af rummene til cykelværksted. Der er enighed om, at 
vi arbejder på at få dette etableret. Det kræver at der installeres en brandvej. Lars kontakter 
inspektøren for at forhøre sig om mulighederne. 

2.5 - Køkkenskabe
Køkkenskabene er gamle og gustne og inviterer nærmest til små væmmelige skadedyr. Ville det 
være billigere at installere nye skabe end konstant at sprøjte mod skadedyr?
Henrik kontakter Henrik fra FSB.

2.6 - Valgaften
Arrangørerne roses for deres initiativ. De opfordres til at sende beboerrådet en ansøgning for at få 
dækket forplejningen.
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2.7 - Internet forbindelse
Webmaster Thue oplyser at trafikken på netværket til tider er ganske høj, og foreslår at vi 
opgraderer til en hurtigere forbindelse. Thue indhenter tilbud fra internetudbyder.

2.8 - Støjklage
Der er indkommet en støjklage over festen lørdag d. 8/11. Arrangørerne havde angiveligt medbragt 
eget anlæg af betragtelige dimensioner uden tilladelse og spillet højere end hvad rimeligt kunne 
forventes. Arrangørernes depositum tilbageholdes og sagen tages op til næste beboerrådsmøde, hvor 
arrangørerne inviteres.

3. Evt.

4. næste møde
Mandag den 8. december efter ekstraordinært beboermøde.

Daniel Dybdal
Sekretær for beboerrådet
12. november 2008
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