
Beboerrådsmøde d. 18/9 kl. 20:00 

Tilstedeværende: 
Johan 2, Iben 3, Thomas 6, Tia 4, Viktor 4, Lasse 1, Terry 8, Sofie 8, Nikolaj 6, Pernille 2  

 

1. Election of the chairman and the secretary 
Ordfører: Pernille 
Referent: Lasse (turen gik til 1., næste gang bliver det 3.) 
 

2. Reading and approval of the agenda for current meeting  
a. Please read the posted agenda before the meeting 

approved 
Godkendt 
 

3. Reading and approval of the minutes from the last meeting  
a. Please read last meeting minute before the meeting 

approved 
Godkendt 

 
4. Messages 

a. updates from Erik 
Pernille: Bjarne sygemeldt, betyder de løber ekstra hurtigt. Ingen vikar, men outsourcer visse 
ting. Kan betyde ekstra udgift. Nye skraldespande til etagerne, ikke helt sikkert hvor de skal 
placeres. Affaldsskakter afskaffes, i stedet nye skraldespande på grunden om et års tid. Der 
er blevet sat skilte op til at markere, at der er overvågning. 
 

5. Economy 
Økonomi: Ikke sket så meget. Der kommer gebyr på mobilepay på 50 kr om måneden 
udover gebyr pr. overførsel. 
 

6. Information from the committees  
a. Antenna committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)  
b. Party committee (Søren Kildahl Jensen) 

Festudvalget: Køb af “life-size” bordfodboldbane var for sent ude grundet vejret, hvorfor der 
ikke blev købt noget. 
 

c. Garden & Sauna committee (Magnus Berg Sletfjerding) 
Garden og sauna: Navn ændret til rekreationsudvalg.(vil blive rettet ifremtidige 
mødeinkaldelser) 
 
Findes sauna- og haveudvalget f.eks. stadig eller er det kun rekreationsudvaglet? Det er kun 
rekreationsudvaglet, og Pernille vil gennemgå tavler papirer for om navnene er korrekte.  
 

d. Information committee (Maja Kejser Lousky)  



information: Info på skærmen til ledige vaskemaskiner fungerer ikke. Fungerer på 
hjemmesiden og “e-vaskeri” app. 
 

e. Music committee (Ole Pedram) 
f. Exercise committee (Ole Pedram) 

Music og exercise kommite møder senere op hvorfor disse springes over. 
 

g. Complaints committee (Iben linea Christensen) 
Klageudvalget: Ingen klager siden oktober sidste år. 
 

h. Key committee (Jana Trepte) 
Nøgleudvalg: Intet at sige. Kontrakter ligger inde på fascebook som pdf, hvis nogle spørger 
efter dem.  
 

i. Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen) 
Unbraconøgle forsvundet, ny koster 150. Der vedtages og godkendes at der afsættes 200 
kroner til køb af ny.  
 

7. Current projects 
a. Birketinget and the Tennis Court area (Pernille)  

1. Approval of the sharing proposal for the Tennis Court 
Birketinget og tennisbane: Sidste gang blev der vedtaget en aftale med skolen. Lige nu er 
tennisbanen kun vores, og fordelen skulle være for hos, at de står for rengøringen. Der er 
udarbejdet kontrakt der minder om den for fodboldbanen, som sendes til skolen. Nøglen til 
tennisbanen er den samme som den til motionsrummet, så enten skal der indsættes nye 
låse til banen, eller de skal få nøgler der også fungerer til motionsrummet. Erik vil pille 
græsset op rundt om banen og erstatte med stenmel, da det er nemmere at vedligeholde. 
Erik får at vide, at han kan undersøge omkostninger ved dette. Nikolaj pointerer, at 
kontrakten varer 30 år. Kontrakten skrevet op ligesom den til fodboldbanen, for at gøre det 
nemmere at finde rundt i. Det kan indskrives i kontrakten at aftalen kan opsiges tidligere. 
Aftalen kan i udkastet opsiges øjeblikkeligt, hvis en af parter har misvedligeholdt den, men 
hvad indebærer misvedligeholdt? Kunne f.eks. være at døren lades stå åben og andet. 
Nikolaj pointerer, at det kunne være praktisk at den sendes forbi UBSBolig, hvilket den vil 
blive gjort. 
 

b. Gateway and passage to the tennis court (Pernille) 
Låge fra have til parkeringspladsen til tennisbanen. Den låge der er i forvejen er til 
brandvæsnet, så der er ingen der har nøgle til den låge. Den må vi ikke få adgang til. 
Scandis har fået låge fra have til deres cykelskur, en mulighed kunne være den som 
transportvej til banen, men der er ikke blevet presset for denne mulighed da det giver os 
ansvar for at aflåse deres cykelskur. En ny låge vil blive omkostningsfuld da en ledning til 
belysning ligger over hegnet, hvorfor den skal graves ned under, hvilket vil koste 14.000 kr. 
For ikke at nævne omkostninger til selve lågen. 
Kunne man evt. lave en trælåge i plankeværket eller lave en låge der ikke går op til toppen 
af hegnet for at gøre det billigere? Pernille vil tages op med Erik, om det er muligt at gøre det 
selv 



Ikke så problematisk at gå udenom, hvorfor det er svært at se hvorfor der skal bruges penge 
på det. 
Projektet om køb af låge droppes. 
 

8. Other points 
a. Proposal regarding Db measuring for the Musicroom, bar and lounge 

Intet nyt vedr. db måler. 
 

b. Christmas Party - volunteers for arrangements  
Snart julefrokost, Camilla vil gerne være med til at arrangere det. Thomas kan også godt 
hjælpe til.  
 

9. Date of the next meeting 
 


