Beboerrådsmøde d. 12/12 2017 kl. 20.00
Til stede: Pascal, Tobias, Trads, Mark, Søren, Jeppe, Jan
Fraværende uden afbud: Sebastian
Gæster: Rikke (Gammel kasserer)
Afbud: Lilian
Referent: Søren
Siden sidst
Beboermødet afholdt i god ro og orden. Jette efterspørger referat ASAP - Pascal er på
sagen.
Nyt og større beboerråd. Formanden bød velkommen.
Forretningsordenen
Blev kort gennemgået af Søren. Trads, Mark og Søren laver et udkast til en revideret
forretningsorden.
Kollegiekontoret
Belysning på p-plads vil blive skiftet i løbet af vinteren. Det kan forhåbentlig mindske
problemerne med tyverier fra bilerne og hærværk på bilerne.
Varmemester
Affaldssortering: Den valgte model fungerer ikke i A-opgangene eller lejlighederne. Vi
afventer, at Tom køber nye beholdere.
Sorteringen i B-opgange skal måske ske med en lille beholder i lejligheden og en “buffer” i
opgangen, der skal tømmes ved den ugentlige rengøring.
Beboerrådgiver
Syg, hun ønskes god bedring.
Arbejdsfordeling - uddelegering af poster
Diverse arbejdsopgaver blev uddelegeret.
Kunsten på kollegiet
Kunstfolkene vil have mere kunst renoveret. BR ønsker, at Tobias indtræder i følgegruppen.
Mere info følger til kommende møder.
Flytning af beboermødet
Novembermødet bør afholdes tidligere. Der laves et udkast til en revision af samme udvalg
som forretningsordenen.
Foreninger
Skjoldhøgene skal meddeles, at de er smidt ud af deres lokale (ikke boldrummet). Dette gør
Pascal. Det undersøges, om de stadig har tilknytning til kollegiet.
Den foreningsansvarlige går i gang med at indsamle information om foreningerne.
Kasserer

Status på skifte af kasserer: Er undervejs. Jeppe arbejder på sagen.
Nyt google-drive
Tobias laver et nyt drive og inviterer alle.
BR-lokalet
Brug af lokalet: BR-medlemmer må bruge lokalet til lektielæsning.
Ophængning af whiteboard: Jan er ansvarlig.
Klageudvalget
Mark anbefales til klageudvalget af beboerrådet.
Kommende møder:
- Arbejdsdag: Ikke inden næste møde.
- Næste ordinære møde: Tirsdag d. 13. februar
- Julefrokost: Doodle-ansvarlig: Mark
- Workshop: Mark snakker med Sanne om dato.
Evt.

