Referat af beboerrådsmøde d. 1. april 2015
Til stede: Helle, Frederik, Kes, Christina, Dennis, Søren, Jacob (ca. 15 min. forsinket)
Afbud: Nicklas
Gæster: Fie (Næstformand, haveforeningen)
Referent: Søren
Siden sidst
Det indskærpedes, at beboerrådsmedlemmerne skal komme til tiden.
Der har været beboermøde, hvor budgettet gør, at huslejen stort set ikke stiger samt, at der kommer
syriske flygtninge i nogle af vores lejemål.
Derudover så er Andreas trådt ud. Formanden indkalder førstesuppleanten snarligt.
Der mangler stadig enkelt referater på hjemmesiden. Formanden sørger for at få dem lagt ud, når de
findes.
Beboerrådgiver
Har ferie
Kollegiekontoret
Vi gennemgik Torbens mail med diverse gode informationer. Hønsene/hanerne lever desværre
stadig. Formanden kontakter nok Torben, hvis de stadig giver lyd fra efter påske.
Varmemester
Intet nyt.
Ansøgninger
- Haveforeningen: Ønsker tildelt areal på den vestlige side af kollegiet. Arealet gives på følgende
betingelser:
Bede skal anlægges ved siden af hinanden og ikke fordeles vilkårligt ud over arealet.
Haveforeningen står i øvrigt for klipning af græs på de arealer mlm. Bedene, hvor gartneren
ikke kan komme til.
Så længe der alene benyttes vandkander, så kan kollegiet betale for vand for det første år.
Det må vurderes næste år – eller når vandslanger tages i brug – hvorvidt foreningen skal til
at betale. Det er i hvert fald beboerrådets vurdering, at afstanden og besværet med kanderne
lægger en vis naturlig dæmper på vandforbruget.
Der skal foranstaltes at ikke alle kan bruge vandet. Dette må haveforeningen stå for i
samarbejde med Ernst.
Haveforeningen tildeles i samme omgang værkstedet (109 A)
Haveforeningen kan kontakte varmemesteren eller BR, hvis der er spørgsmål.
- Skjoldborgen: Ansøgt om 2.500 kr. til diverse rollespilsbøger og nogle brætspil. Pengene er
hermed bevilliget. Dog bemærkes det af formanden, at der i fremtiden ikke bør være så stor
usikkerhed på prisen på de ting, der søges penge til.
- Cafeen har søgt om 524,85 kr. til spil og nye duge. Dugene bevilliges umiddelbart (200 kr.). Der
bevilliges penge til indkøb af spillene+fragt på den betingelse, at beboerrådet kan godkende
foranstaltninger, der træffes for at undgå, at de forsvinder i fremtiden.
Sommerfest
Statues blev gennemgået. Rekruttering af frivillige skal begynde inden folk går på sommerferie.
Musik osv. stadig ikke helt fastlagt. Vi følger op på næste møde.

Nyhedsbrev
Der er pt. 40 tilmeldte til den danske udgave. Helt præcis nul tilmeldte til den engelske udgave...
Mødet hævet kl. 21.20

