Referat beboerrådsmøde 03.12.2014
Til stede: Jakob, Sjúrdur, Diana, Barbara, Noak og BR formand
Ikke mødt op: Peter, Lilli (havde meldt afbud).
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer og referent: Jens er referent og ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Diana vil gerne stoppe I bestyrelsen Diana indstiller Jens til bestyrelsen.
Jakob: fortæller at parkerings selskaberne ikke er interesseret I at servicere os uden vi betaler for det.
Noak spørger ind til bestyrelse og bebeoeråd.

5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen gæster til stede.
6. Vores skraldesystem: Jákup er ikke tilstede men har spugt om vi kan få flere tromler. Men dette er KBH
kommune der styrer dette.
BR formand laver et opslag om dette på INFOsystemet.

7. Ansøgning om 25.000 kr til Baren: Alle stemmer for.
Jens forklare at budgettet ikke er rettet til endnu til at imødekomme den nye bar.

8. Ansøgning om 8.000 kr til inventar og pc´er til Computergruppen: Alle stemmer for Diana og Barbara
stemmer for. Resten af BR ligeså (disse sidder også i computerengruppen).

9. Ansøgning om at formanden får dækket sine mobil udgifter: BR stemmer enstemmigt JA for at
BRformand for dækker udgifter i forbindelse med mobil. Tilbagevirkende fra september
Det nævnes her at det ikke gælder Udlandstelefoni, 90 numre og andre indholdstakseret numre.

10. Forretningsførerens punkt: Ingen punkter.
11. Uafsluttede sager
a. Baren / cafeteria: Soheil åbner 5. december 2014.
b. Renovering af Sumpen: punkt b sløjfes og erstattes med ” revitalisering af
fælleslokalet”.
c. Revitaliseringen: intet nyt.

12. Bestyrelsessager: Solcelle info, information om CNS vagter og at der bliver en udskiftning af nogle
af vagterne. Jakob informere om skadedyr og at tallene er lavere end sidste år og at Mogens nu vil
sprøjte I Fælleskøkkenerne hvis der er en på gangen der har væggelus. Ordstyrer posten går

fremover på skift.
Evt. Rundvisning I baren.
13. Møder med lokaladministrationen: Soheil starter fredag.
Mogens har stået for genplanten og skaber lidt grøn stemning oppe på tagterrassen. Info om
parkering.
14. Evt:

