Ordinært beboermøde 16/06 - 2021 kl. 20.00 i barens
lokaler
Dagsorden:
1. Formalia (Valg af dirigent og referent samt godkendelse af referat og
indkaldelse)
-

Referat og indkaldelse er godkendt uden kommentarer

-

Christian Kjærlund Christiansen er valgt som dirigent

-

Jens Hoffmann er valgt som referent

-

Forslag om at de to bevillingsansøgninger fra henholdsvis
Bryggerlauget og Skjoldborgen der er modtaget efter fristen behandles
på mødet
o

Forslaget er vedtaget

2. Meddelelser
-

Ingen meddelelser

3. Orientering fra Beboerrådet
-

Vi har arbejdet med Corona restriktionerne og har afholdt coronamøder

-

Vi arbejder med ”how to” guides, fordi vi ikke har fået det overført
lignende fra tidligere beboerråd – Dette vil gøre det lettere for nyere
beboerråd i fremtiden.

-

VI har fået nyt foreningslokale, som er fælles blandt alle foreninger og
udvalg. De fleste foreninger har allerede haft det i brug.

-

Brandudstyr og brandsikkerhed for alle foreninger og udvalg

-

Forsøg på at styrke social livet

-

Bestyrelsen forsætter på Skjoldhøj 2.0 – Helhedsplan med indflydelse
fra kommunen -> Sælge grund til kommunen, til brug af almene boliger

-

Mange tomme boliger -> Grundet mange udvekslinger studerende er
her ikke, så AU og VIA har opsagt deres lejligheder herude -> Lejetab
(400 ledige boliger)
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Samarbejde med beboerrådgiveren om at gøre kollegiet attraktivt.

4. Orientering fra Beboerrådgiveren
-

Corona

-

Åben for kollegianerne -> sikre sig at kollegianerne ikke var alene

-

Påskearrangement -> Stor succes

-

Frivilligecenter Aarhus -> nye initiativer på kollegiet

-

Rundvisninger over sommeren om tirsdagen

-

Buddyordning -> Være velkomst-ven for en ny beboer

-

Spørgeskema -> Trivsel -> bliver sendt ud i næste uge

5. Fastsættelse af beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilliget til
åbent hus-arrangementer
-

Forslag: fastsættes til 800 kr. Pr. åbent-husarrangement
o Forslaget er vedtaget

6. Ændring af vedtægter til åbent hus-arrangementer - §13 stk 7:

-

Forslag: ”En aktivitetsgruppe har ret til to gange om året at få bevilliget
et beløb til afholdelse af et Åbent-Hus-arrangement, jævnfør § 3. Stk.
6.”
o Forslaget er vedtaget

7. Fastsættelse af honorar til parlamentariske revisorer.
-

Forslag: Vi fortsætter med samme beløb som tidligere 350,- kroner. Pr.
Parlamentarisk revisor
o Forslaget er vedtaget

8. Fastsættelse af rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige
frokoster
-

Forslag: Vi færtsætter med samme rammebeløb som er 400 kroner pr.
Deltager. Dog maks. 4000 kroner pr. Arrangement.
o Forslaget er vedtaget

9. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende
regnskabsår
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Forslag: Beboerrådet forslår følgende budget fordeling:

o Forslaget er vedtaget

10. Bevillinger
-

Cafe Hygge – 1284,- kr.
o Vedtaget

-

Bryggerlauget – 1630,30 kr.
o Vedtaget

-

Skjoldborgen – 1884,65 kr.
o Vedtaget

-

Haveforeningen - 2022,20 kr.
o Vedtaget

-
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11. Valg til Beboerråd
-

Der er tre plader ledige i beboerrådet

-

Valgt til Beboerrådet ved fredsvalg:
o Linn Frederikke Koch
o Kamille Mette Mathiasen
o Melissa Lund
o Suppleant: Mads Rundstrøm

12. Eventuelt
Rundkørsel ved Holmstrupgårdvej
-

Ønsker ekstra rundkørsel ud fra Egebakkeskolen
o Vil Skjoldhøj give opbakning til projektet?
o Forslag fra kollegiet:
▪

Lyskryds: For at undgå at der ikke kommer trafikprop

▪

5 ulykker på Holmstrupgårdvej -> Vi kan bruge dette
udgangspunkt for at gå i dialog med kommunen

▪

Flere rundkørsler vil ikke hjælpe, tværtimod vil det skabe
flere trafikpropper

▪

Buschauffør -> løse problemet for at buschaufførerne kan
komme ud/ind til/fra Holmstrupgårdvej – Lette vejen for
Industrivejen.

▪

Forslag:
•

Vi vil i stedet for en rundkørsel, helst se at vi får et
lyskryds, der går fra centrumvej/holmstrupgårdvej:
o Enighed – tager det til Dialog
o Mariehønebump.

▪

Vi finder en person fra BR som tager dialogen med
Egebakkeskolen, Midttrafik og andet
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Forespørgsel på overdækket karporte på den modsatte side af den
anden parkeringsplads.
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-

Blev drøftet fordele og ulemper til mødet

-

BR tager det videre til driftsmøde 2021.

