Beboerrådsmøde d. 11 December 2018 kl. 20.00
Til stede: Lilian Heesch Ekstrøm, Tobias Kaihøj, Niels Jakob Trads, Marc Christensen, Anne
Marie Stensvold, Christian Kjærlund Christiansen, Bjarke N. Olsen, Marta Maria Ólavsdóttir
Afbud: David Helms, Aurelia Eldevig Mathiesen
Manglende Afbud: Sanne Beboerrådgiver
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt af alle.
Siden sidst:
- Beboermødet
- Velkommen til 1 nyt medlem og 1 ny suppleant.
- Stort fremmøde
- Forløb roligt og effektivt
- Emhætter
- Indkøb af vaskemidler, hvor og hvorledes vides endnu ikke. Varmemesteren
er på sagen
- Der kommer en guide til brugsanvisning
-

Nyt beboerråd
- Kort velkomst

Kollegiekontoret:
- Generalforsamling i overmorgen, d. 13.12.2018
- Nye medlemmer ind i RIU, skal overvejes snart
Beboerrådgiveren:
- Fraværende
Varmemestrene:
- Stofprøver til puder i fælles opgange
- 2 farver er på valg; Marineblå og Skifergrå (Field 772 og Field 182)
- Marineblå valgt ( Field 772)
-

Møbler i fælles opgangene

-

Renovering af nyt skilt på Centerpladsen
- Opdatering med Brugsen, Baren og Varmemestrene
- Tom undersøger hvad det koster

Klageudvalget:
- Formanden skal bruge 2 eller 3 mand/kvinde i morgen, onsdag, d. 12.12.2018.
Baren:
- Baren har fremgang
- Baren har haft bestyrelsesmøde og har haft få udskiftninger

-

Formand og næstformand skal holde møde omkring BR´s medlem i deres bestyrelse

Webmaster:
- Webmasteren har arbejdet på et system med rengørings-remindere, så beboere kan
få tilsendt påmindelser automatisk over mail.

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavedeling:
Skjoldpower:
- Skjoldpowers formand har fået tlf. nr. til Jette fra Kollegiekontoret
- Vi håber på at finde en løsning med CVR-reg.
Brugsen:
- Frivillig-fest
Opfølgning på opslagstavler i fælles opgangene
- Trads og David har stået for opgaven
- Har været ude og undersøge en opgang for at danne sig et overblik
- Går videre til varmemestrene om hvorledes sagen kan løses
-

Vigtige informationer der skal forefindes på opslagstavlerne;
- Varmemesterens åbningstider
- Liste over vigtige tlf. nr.

Ungdomsbolig Århus:
- Lilian har fået til opgave at tage kontakt til Ungdomsbolig Aarhus
Rengøringsjob - opslag
- Forny jobopslag
- 1. februar slås jobbet op,
- 14. februar er sidste ansøgningsfrist
- og der bliver holdt jobsamtale sidst i februar
- Marta Maria sætter opslaget op.
Julefrokost:
- Januar d. 25
- Marta Maria booker bord til kl 18
Evt.
Det er blevet drøftet hvorvidt der kan laves et system, mellem varmemestrene og beboerne,
og specielt, hvorvidt varmemestrene kan lægge en seddel når de har været ude på opgaver
Kommende Møder:
Næste møde er d. 12. februar 2019.

