Beboerrådsmøde d. 11 September 2018 kl. 20.00
Til stede: Lilian H. Ekström, Tobias H. Kaihøj, Mark Strands Sørensen, Aurelia Eldevig,
Sanne, Bjarke N. Olsen, Christian Christiansen, David Helms, Marta Maria, Niels Jacob
Trads
Afbud:
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Referatet er godkendt.
Siden sidst:
- Sommerfest
En succes, vi er gået under budget. Vi har brugt omkring 36.000 kr., omsat for ca.
7.000 kr.
- Regnskabs-aflevering
Kollegiekontoret:
- De har modtaget regnskab.
- Der er indkaldt til både Driftsmøde og Bestyrelsesmøde inden for de næste 2
måneder.
Beboerrådgiveren:
Holder intromøde onsdag d. 19/9.
Har også nogle planer med frivilligcenteret, hvilket starter tirsdag d. 25/9 kl 17-21
Varmemestrene:
- Nye bænke/borde sæt.
- Ny procedure, ift til tjek af lejligheder inden indflytning.
Der har været problemer efter håndværkere. Fremadrettet vil der også tjekkes efter,
at der har været håndværkere i gang.
- Hovedrengøring
- Forårsrengøring ? Vi i beboerrådet tænker, at dette bliver en ekstra grundig
rengøring af køkkenet.
Klageudvalget:
- Arbejder på at få nye medlemmer.
- Der skal nok reklameres omkring behovet for nye medlemmer.
Sommerfest:
- God omsætning på trods af dårligt vejr.
- “how to “ - mappe er blevet lavet.
- Økonomi

Musikforening:
- Har haft fat i Formanden i forbindelse med deres larm. Der er blevet afleveret en
advarsel.
Hjemmesiden:
- Status
- Christian har arbejdet på at opdatere informationerne på hjemmesiden, men
det er svært at få fat på de forskellige foreninger.
- Kalender system (via Facebook bruger)
- Der arbejdes på at få en kalender som kan vise kollegiets events. og
overskueliggøre disse på hjemmesiden.
Overvågning:
- Status
Kameraer kommer op indenfor den næste måneds tid.
Der er mulighed for måske, at lave et indhegnet område med brugerbetaling og
overvågning. Dette vil blive undersøgt nærmere.
- Evt. udmelding til beboerne
Baren
- Postkasse
Baren ønsker egen postkasse. Ingen indsigelser mod dette.
Der vil blive en postkasse til baren og køkkenet.
- Evt. BR postkasse. Der blev enighed om, at dette ikke var nødvendigt.
Vaskerum
- Husorden
Der er enighed om at vi har et allergivenligt vaskerum, der er ikke stemning for
ændringer i husordenen, da der allerede er hjemmel til at sanktionere folk der ikke
følger forskrifterne. Der vil dog blive tydeliggjort, hvor i husordenen, vi har hjemmel til
at sanktionere, og der vil blive skiltet meget tydeligt med dette i vaskerummene.
Kommende møder: 9. oktober 2018 kl. 20.00
Evt.:
-

Opdatering ift. opgaver der blev uddelt sidst.
- Vaskerum
- Musikforening
- Rengøring
Christian har talt med Tom, om muligheden for et tilbagemeldingssystem og
sendt mail til kollegiekontoret.

