Beboer-HPU
Notat fra møde den 27. januar 2021 kl. 19.
Tilstede: Thor Hansen, Benny Klausen, Birthe Y. Nielsen, Jens Ellesøe Olsen, Ib Skyum, Lars
Steinov, Steen Søndergaard, Jesper Lohse J. og Grethe Engelbrecht J.

Sted: Mødet blev afholdt virtuelt.
Dagsorden:
1. Formalia.
Lars var ordstyrer og lovede at udsende dagsordener og referater fra disse møder
fremover. De næste formøder ligger ca. en uge før HPU-møderne og er indtil videre
fastlagt således: Den 24.02, 30.03 og 26.04 - alle kl. 19.00.
Referaterne vil have form af notater, som opsummerer, hvad vi talte om på mødet.
Ikke som ”officielle” referater, der lægger op til kommentarer og korrektioner. Men
selvfølgelig kan man komme med kommentarer, når det er nødvendigt.
Introduktion til Grethe og Jesper om GAB’s arbejdsplatform – AP.
Lars tilbyder assistance, om nødvendigt. Forslag til fremtidig anvendelse er velkomne.
2. Gennemgang af dagsorden til HPU møde d. 3.2 som udsendt af Kristian den 26. og 27.01.
Pkt. 1. Ønsker til pkt.10 Eventuelt:
Jesper vil foreslå at tilføje et spørgsmål om skrå lysninger ved lysindfald, og han vil høre
om muligheden af at etablere radiatorer i stedet for gulvvarme på 1. salen i B-husene.
Birthe vil spørge om noget vedrørende ventilationsanlægget.
Pkt. 2.3.
Vi drøftede, om man via FB kunne invitere mindre grupper <5 til at se på prøvehusene,
hvis vi kunne låne en nøgle og selv vise rundt. Ib, Birthe og Jens mødes for at vurdere
denne mulighed nærmere.
Pkt. 2.4.
Spørgsmål: Kan man evt. holde informationsmøder i grupper? F.eks. A, B og C -husene
hver for sig?

Forslag til indretning af køkken i C-boliger v. Grethe, Jesper og Benny.

Indstillinger vedrørende A-husene og køkkenforslag i C-boligerne er nu på dagsordenen i
HPU. Enighed om, at processen omkring indsendelse fra GAB til HPU ikke havde været
optimal. Tages op i GAB.
Ja til, at flytning af bagvæg i A-husene til det af os foreslåede bliver indarbejdet i
projektjusteringen.
Pkt 9. Anvendelse af D2 prøveboligen.
Se nedenfor.
3. Besøg i Skoleparken, Bagsværd.
Der har været kontakter med dem. Benny og Jesper udtrykte deres konkrete interesse i et
besøg – som de eneste.
4. D2 prøvehus, jfr. Pkt. 9 i HPU dagsorden.
Stor usikkerhed om beslutningsgrundlaget.
Spørgsmål: Eksisterer der en ibrugtagningstilladelse? Hvis ikke – hvorfor ikke?
Afklaring af forudsætninger ønskes.
5. Debatindlæg fra Fridtjof Herling ’Hvorfor finder vi os i det?’ (vedhæftet)
Ikke drøftet.

6. Eventuelt.

LS.

