
Referat BBR-møde 25/2 
 
Tilstede: Bente, Jonas, Karsten, Bo - og Rune (webmaster) med indledende oplæg 
Afbud fra: Ingrid og Marie 
Afholdt hos: Bente 
 
 
Agenda og referat: 
 
1. Valg af referent  
Bo 
 
2. Intranet - møde med webmaster Rune Pade 
Rune fremlagde tanker. Next step Rune fremsender mail/adgang således at Jonas, Karsten, 
Bo kan bidrage med opdatering af indhold. 
 
3. Navne på medlemmer af bestyrelsen åbenbares på Intranettet? 
Ja - behov for opdatering  
Nuværende medlemmer valgt maj 2018: 

● Bente Hunding - bentehunding@gmail.com 
● Bo Stampe - bo.stampe@gmail.com 
● Ingrid Bangsbo Andersen - i.andersen@hotmail.com 
● Jonas Møller Pedersen - jompemail@gmail.com 
● Karsten Fey Kristiansen - karstenkristiansen@ymail.com 
● Marie Sommer Boysen - mariesommerboysen@gmail.com 

 
4. Opfølgning på Indeklimaundersøgelsen. Tilbagemeldinger efter at undersøgelsen er lagt 
på Intranettet. 
Deltagerne har kun hørt om ganske få tilkendegivelser fra beboer - BBR opfordrer beboere 
til at nedsætte (fx på GF), specifikke arbejdsgrupper til evt at arbejde videre med individuelle 
gene-områder. 
 
5. BBR´økonomi - den endelige, opgjorte for 2018. 
Fremlægges på næste BBR møde - mandag 11/3 kl 20:30 - hos Bente 
 
6. Aktivitets-evalueringer. Hvordan går det? 
Fremad - ikke helt opdateret endnu - forventes færdig-arbejdet inden næste møde 
 
7. Fastlæggelse af aktiviteter for 2019. ( Hvilke? Hvem? hvilken økonomi? ) 
Yderligere tilføjelser ift tidligere: 

● Åbning af vildnis - 19/3 - Karsten er tovholder 
● Loppemarked - 15/6 - BBR opfordrer til beboerdeltagelse - min 1 repræsentant fra 

BBR deltager (Bente) 
● Sommerfest - dato fastsættes senere - GF nedsætter festudvalg - min. 1 

repræsentant fra BBR deltager 
● Juletræstænding - dato fastsættes senere - Bente & Bo er tovholdere 



 
8. Planlægning af GF i april 2019 
Aftalt til 24/4 - Bente / Bo er tovholdere - bo booker lokaler 
 
9. Hobby/ værkstedsrum 
Ørni har tilbudt, på prøvebasis, at stille et kælder-teknikrum til rådighed. Rummet må 
anvendes i tidsrum som Ørni angiver. Jonas & Bo arbejder videre med den praktiske 
planlægning. 
 
10. eventuelt 

● Rækværk til vildnis 
Dette har været drøftet tidligere - men er afvist pga adgangsvej for lastbiler m.v. 

● Tomme lejligheder som ikke gen-udlejes  
BBR kommenterede risiko for kommunal tildeling af lejligheder på Bispebjerg Bakke 
 

 
 


