Beboerrådsmøde d. 18. April 2017 kl. 20.00
Til stede: Søren, Tobias, Pascal, Rikke, Sandie, Bo
Gæster: Beboerrådgiver
Afbud: Lilian
Referent: Pascal Grooters
Siden sidst
Pascal ønsker at stille op til BNAA’s bestyrelse. Det er hermed godkendt.
Vi har afholdt en vellykket påskefrokost.
Desuden har der været afholdt beboermøde. Søren mangler at færdiggøre referat
Beboermøde
Beboermødet blev afviklet i god ro og orden, men for første gang i verdenshistorien med
sikkerhedsvagt! Vagten var dog muligvis nødvendig, da den besværlige beboer blev spottet i
nærheden, men intet passerede. Der blev ikke vedtaget noget spændende, men nogen
udtrykte interesse for at genopstarte foreninger, jf. Nedenfor.
Lilian Ekström og Sandie Akkerman blev valgt ind i BR. NB: Valgperioden løber alene indtil
næste ordinære BM.
Kollegiekontoret
Sofaer i tv-stue: Torben Kragh har forslag til hvilken sofa, der købes. Forslaget er
Indstillingen blev godkendt.
Nyt forslag til sedler vedr. Rengøringsordningen med mindre ændringer indstilles til BR’s
godkendelse.
Indstillingen blev godkendt med ændringsforslag (manglende cifre i telefonnummer)
Renovering af pudsealtaner:
Forventes påbegyndt ca. Medio juli og vil vare frem til november. Beboerne skal advares ca.
2 uger før.
Forslaget fra KK er at henvise til info på hjemmesiden - hvis det er tilfældet, så skal det have
en mere synlig placering end en sidebjælke, men ellers er det fornuftigt.
Bør også ophænges ved varmemesterkontoret.
Varmemester
Går på pension på fredag. Der er reception kl. 13-15 i tv-stuen.
Tobias står for gaven, som han køber på vegne af BR

Beboerrådgiver
Intet abnormt
Brugsens bestyrelse
Der er intet konkret forslag ude og Kes er ikke dukket op.
Studierum
Ophængning af regler, indkøb af stikdåser samt elkedel mangler.
Tobias færdiggør det sidste inden rummet bliver åbnet mandag d. 24

Rikke skriver på vegne af BR at rummet er tilgængeligt.
Mail Hosting
Mail host bliver skiftet og Tobias kører en proces indtil alle relevante er overført til den nye
service.
Foreninger
- Haveforeningen:
Der er ikke afholdt stiftende generalforsamling - dette gøres den 26. april
De kan dog blive godkendt ved skriftlig behandling (facebook) inden næste møde,
hvis ellers alt er i orden. Dog krav om oprydning af grunden. Hvis der ikke stiftes
foreningen, så skal jorden sås til med græs.
Fotoforeningen
Der er udtrykt interesse, men intet er sket. De må selv starte processen
Sommerfesten
Afholdes lørdag d. 19 august. Pascal
Sebastian hjælper Pascal med at arrangere.
Fremtiden for BR
- Hvem skal svare på emails, når Søren er væk?
Hele beboerrådet begynder at svare på mail, Søren må kun lave udkast til svar.
- Kassererposten blev diskuteret, da Bo flytter til sommer
Næste arbejdsdag(e)
Afholdes:
Mandag d. 24 April fra kl 17.00
Søndag d. 7. Maj fra kl 11.00
Arbejdsopgaver til næste møde:
Fix gamle referater (Søren)
Studierum (Tobias)
Møder skal oprettes på facebook siden
Evt.
Næste ordinære møde er d. 9. Maj

