Referat af beboerrådsmøde den 8. december kl. 19.15 i Tarmen
• Til stede: Daniel, Myuran, Jan, Thue, Lars, Christian (205), Sandra (206)
Afbud: Andreas, Henrik, Mette
Ikke til stede: Lasse
1. Næstformanden åbner mødet
1.1. valg af dirigent.
Daniel dirrigerer
1.2. godkendelse af dagsordenen.
Enstemmigt godkendt.
2. Meddelelser
Daniel tager på højskole til foråret og fratræder derfor som sekretær og kasserer. Han fratræder
officielt på mødet i januar, så overvej om I har lyst til at overtage en eller begge poster. Daniel
udtaler: ”Det er pærelet!”
3. Nye sager
3.1. Rengøring. (Christian, 205)
2. indre er utilfredse med rengøring på deres køkken. Mangelfuld rengøring jvf.
rengøringsvejledning på hjemmesiden.
Der er angiveligt også er problemer på andre køkkener.
Retningslinjerne skal opridses så beboere, inspektør og rengøringspersonale er enige om hvad der
skal gøres.
Lars foreslår en checkliste der kan krydses af/skrives under på. Lars kontakter Martin med henblik
på en løsning.
4. Igangværende sager
4.1. Anlæg i Tarmen. Diskussion af evt. indkomne tilbud. (Myuran)
Punktet skydes til næste møde, da der endnu ikke er indkomemt tilbud.
4.2. Cykelværksted i kælderrum. Tilbagemelding fra inspektøren. (Lars)
Lars har snakket med Martin. Der findes allerede et arbejdsbord, så det kræver bare at et rum gøres
klar. Dette kan dog ikke lade sig gøre i indeværende regnskabsår, da der ikke er penge til etablering
af brandvej.
4.3. Nye køkkenskabe? Tilbagemelding fra FSB. (Henrik)
Punktet skydes til næste møde.
4.4. Opgradering af netværk. Diskussion af evt. indkomne tilbud. (Thue)
Der er generelt stemning for at opgradere forbindelsen til 100Mbit for 1000kr. Ekstra per måned.
Da internet betales med huslejen vil dette vil dog medføre en huslejestigning på et par kroner.
Thue kontakter FSB for at høre om vi kan effektuere en sådan huslejestigning.
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4.5. Førstehjælpskasser til køkkenerne. (Daniel)
Daniel har kontaktet Tryg Fonden. Deres udmelding var, at en sådan ansøgning helt sikkert ville
blive taget i betragtning. Næste ansøgningsfrist er dog først d. 1/3 2009, så det haster ikke. Daniel
vil forsøge at udfærdiger en ansøgning.
4.6. Støjklage fra festen d. 8/11 (lukket punkt)
Klagen blev diskuteret med udgangspunkt i en mail fra lejerne. Det blev enstemmigt besluttet at der
trækkes 400 kr. fra lejernes depositum. (For de nærmere overvejelser jvf. den mail sekretæren har
sendt til lejerne.)
5. Evt.
Myuran: hvad blev der af opvaskemaskinen?
Lars: pengene er der bare ikke.
6. næste møde
Torsdag d. 8. januar 2009, kl. 19.00
Daniel Dybdal
Sekretær for beboerrådet
12. november 2008
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