
Referat af De 9 møde, d. 10.12.2012 
 
Tilstede: Søren, Lunden; Allan, T15; Jeppe, Rheumpark; Ole, PAB 8; Hugo, T13;  

Libbe & Lizzi, BB 605; Bent, BB 607; Yvonne, BB 608  
Laura (i køkkenet) og Bente, Netværkskontoret 

 
Afbud: Lis, BB 606 
 
 
Ad.1  Valg af dirigent 
Hugo blev valgt.  
 
Ad.2 Godkendelse af De 9 dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med tilføjelsen 8 a Eventuelt. 
 
Ad.3  Godkendelse af referat fra d. 8. oktober 
Referatet blev godkendt.  
 
 
Ad.4 Kommissorium for De 9 og Styregruppen 
Bente gennemgik forslaget med særlig fokus på de afsnit, der var nye i forhold til andre 
forretningsordener og aftaler.  
Under punktet blev diskuteret, hvordan medlemmer af de ni afdelingsbestyrelser kunne inddrages i 
arbejdet. Dr kunne bl.a. nedsættes følgegrupper til de forskellige indsatsområder i projektet.  
 
Forretningsordenen blev godkendt til videresendelse i Styregruppen med den ændring, at der 
under Beslutninger, første linje skulle tilføjes: mellem De 9 og kommunen. 
 
 
Ad.5  Kulturweekend 2013 - om valg af repræsentanter til afdelingernes fest 
Der var opbakning til ideen om fornyelse af afdelingernes fest, og om at de ni afdelinger tog lidt 
mere ansvar. Flere af afdelingerne havde valgt repræsentanter og meldt dem tilbage til Hugo.  
Det blev aftalt, at invitationen til Stormødet d. 17. januar skulle sendes ud sammen med referatet.  
 
 
Ad. 6 Kommissorium for tildeling af midler til beboeraktiviteter 
Det udsendte forslag til kommissorium blev godkendt med følgende tilføjelser: 
 

 I det fjerde punkt i retningslinjerne skal der stå, at det ikke umiddelbart skal være let for 
ansøger ( i stedet for muligt).  

 Der skal tilføjes et punkt til retningslinjerne om, at de der har modtaget penge, skal give en 
tilbagemelding om, hvordan det er gået. 

 De 9 skal kunne have mulighed for at give dispensation fra reglerne i særlige tilfælde. 
 
Ad. 7 Meddelelser - siden sidst 
Allan fortalte, at T15 vil diskutere fremtidssikring med beboerne til sommer. 
 
Jeppe fortalte, at bestyrelsen havde modtaget tilstandsvurderingen fra højhusene, som de pt. 
granskede. Det så dog ikke godt ud (”dødsdom” for afløb, el og isolering) 
 
Søren fortalte, at alle beboere i Lunden nu var flyttet tilbage i deres lejligheder. De fleste var godt 
tilfredse med resultaterne. 



 
Yvonne fortalte, at man nu havde fået lavet nogle retningslinjer for City Parkering, som gjorde 
beboerne mere tilfredse med ordningen. 
 
Libbe/Lizzi kunne fortælle, at ønsket om en hundegård i afdelingen havde været til urafstemning og 
var blevet forkastet med et stort flertal. 
 
Ole fortalte, at det ikke var gået godt med at give et lokale til de store drenge. 
 
Hugo fortalte, at hele højhuset i Tranumparken 1 skulle gennemgås for pcb, at der startede p-
ordning i afdelingen d. 17.12.12 og at der var kommet en afgørelse vedr. klage i forbindelse med 
videoovervågningen. Hugo lovede at sende brevet til de andre. 
 
Bente fortalte, at hun havde holdt møde om etablering af rådgivningsfunktion på skolen (er gået i 
tænkeboks om ressourcer), at hun arbejdede på at skaffe en ½ kommunikationsmedarbejder via 
HP4, at hun var ved at samle alle ansatte inden for projektets børne- og ungeaktiviteter, og at 
Laura og hun ellers havde travlt med indberetninger til Landsbyggefonden.  
 
 
Ad. 8 Adresser for de næste møder 
Man blev enige om at følge det skema, der var lagt, således at der først blev holdt møde i Lunden 
d. 10.6.2013, og at det næste møde således er i Gurrelund/Bjerrelund.  
 
Ad. 8A Eventuelt 
Hugo fortalte, at Klitrosen holdt jul for enlige d. 24. december. En invitation til arrangementet blev 
sendt til de øvrige i løbet af mødet.  
 
 
Ad. 9 Punkter til mødet i januar 
Bente havde oplistet følgende:  

Udgivermøde med Esplanaden 
Mål, succeskriterier for projektet i 2013 + funktionsbeskrivelser 
Valg af talsperson 
Anmeldekampagne 
Forslag til logo 

 
Det blev foreslået, at dagsordenen blev forberedt sammen med talspersonen.  
 
 
 
Herefter spiste vi en julefrokost  
 

bla/14.12.2012 


