Referat Beboerrådsmøde 03.09.2014
Folk til stede: Jens, Malene, Peter, Lilli, Nikolai, Jakob, Barbara, Sjúrdur og forretningsføreren.
Gæster: Soheil Dehestali Ørestadsboulevard 57a, Poul C402, William L205, Martin L802, Rebekka H708,
Malan L705, Jakob Lyngbyvej 345 A.
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Valg af ordstyrer og referent: Jens er ordstyrer og Aleksandra er referent.
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Referatet er godkendt.
Meddelelser: Ingen.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Maling af gulvpaneler og lister: Jens har indvilliget i at hjælpe vedkommende og spørge Mogens
hvordan dette kan lade sig gøre.
Indhegning af boldbane: Beboerrådet synes at det ville være hensigtsmæssigt at vente til foråret
for at se, hvor mange penge der er tilbage i budgettet, og så tage en beslutning om emnet.
Ismaskine til sumpen: Beboerrådet bevilliger rundt regnet 19.000.
Forretningsførerenspunkt:
a) Problemer med generende unge som ikke bor her: Jens, Malene og Jakob tager kontakt til
Københavns politi for at undersøge, hvordan vi kan forbedre situationen. Skiltet ”privat
ejendom” skal blive sat op.
b) VTG overskridelse af budget: Det må trækkes fra næste års budget, og bliver ikke kategoriseret
som en ekstra bevilling.
c) It person til intranet: Lone Lund Rasmussen har ansat en person til dette, Mette. Hun skal
hjælpe os med intranettet.
Udover det så sætter Jens og forretningsføreren sig sammen og laver et stillingsopslag til en it‐
person som skal administrere infoskærmene og andet.
Uafsluttede sager:
a) Baren / cafeteria:
Nikolai stopper i Beboerrådet og derfor skal hans arbejdsopgaver gives videre. Malene er blevet
kontaktperson for Soheil. Peter og Jakob overtager Nikolais barudvalgspost. Jens overtager
kontakten til byggeriet og håndværkerne.
b) Renovering af sumpen: Intet nyt.
c) Revitaliseringen: Intet nyt.
Bestyrelsessager: Øresundskollegiet har opsagt aftalen med KKIK per. 1. august.
Møder med lokaladministrationen: Intet nyt, der er møde igen 24. september.
Evt: Jakob og Peter sætter sig ned og finder ud af hvordan vi kan få gang i udvalgene igen.

