Referat af beboerrådsmødet d. 5/1 2009 kl. 19.30
Tilstede: Thue, Henrik, Christian, Jan.
Ikke tilstede: Nikolaj, Daniel.
Afbud: Maria, Lars, Myuran, Lasse.
1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent.
• Henrik blev valgt som dirigent.
1.2. Godkendelse af dagsordenen.
• Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.
2. Meddelelser
2.1. NGDC har sat prisen op med 3,9% (Thue).
3. Nye sager
3.1 Brandalarm (Myuran).
• Punktet blev udskudt til næste møde.
4. Igangværende sager
4.1. Parkeringspladser (Henrik).
• Intet nyt da Henrik ikke har kunnet fået fat i sin kontaktperson.
4.2. Istandsættelse af poolrummet.
• Intet nyt.
4.3. Indkøb til motionsrummet (Lars).
• Intet nyt fra Lars i denne omgang.

•

Christian foreslog indkøbet af en romaskine. Han har kigget lidt på nogle priser. Han fandt at prislejet for en
ordentlig romaskine lå i prisklassen fra 5000 kr. og opefter.
o Det blev besluttet at vi ville vente og se om vi kunne finde midlerne til et sådant indkøb.
• Christian påpegede ligeledes at kliklåsene til vores vægtstænger var farlige.
o Pga. risikoen for uheld fandt beboerrådet derfor et sådant indkøb nødvendigt.
o Christian fik bevilget indkøbet af fornødenhederne, såfremt han sender et prisoverslag til godkendelse
hos beboerrådet inden købet.
4.4. Indbrud i lejlighederne.
• Der har igen været meldinger om indbrud på lejlighedsfløjen

•

Følgende spørgsmål blev drøftet: Overvågning og begrænsning af adgangen til lejlighedsfløjen.
o Overvågning.
 Henrik påpegede at det formenligt ikke var tilladt at sætte overvågningskameraer op i
arealer, hvor postbuddet kommer, hvorfor denne løsning formentlig ikke er mulig.
• Problematikken vil blive undersøgt nærmere, og spørgsmålet om overvågning vil
blive taget op igen til næste møde.
o Begrænsning af adgangen til lejlighedsfløjen.



Vi fandt at en løsning til at øge sikkerheden i lejlighedsfløjen, ville være at begrænse
adgangen, så det kun er beboerne i lejlighederne der har adgang.
• Henrik vil kigge nærmere på sagen.
4.5. Bevægelsessensorer (Daniel).
• Intet nyt.
5. Evt.
6. næste møde
4/2 2010 kl. 19.30
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