Beboerrådsmøde d. 9 April 2019 kl. 20.00
Til stede: Lilian Ekström, Tobias Kaihøj, Bjarke Olsen, Marc Christensen, Anne Marie
Stensvold, Marta Maria Ólavsdóttir, Niels Jakob Trads, Sanne Beboerrådgiver og Caroline
Schlappi
Afbud: Christian Kjærlund Christiansen, og Aurelia Eldevig Mathiesen,
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Referatet er godkendt
Siden sidst:
David Helms er trådt ud af Beboerrådet, da han er flyttet til Malta. Derfor indsættes en
suppleant i hans sted, Caroline Schlappi.
Der er derfor kun én suppleant tilbage; Anne Marie Stensvold
Kollegiekontoret:
BNAA har indkaldt
- Lilian har indstillet Pascal Grooters for Skjoldhøjkollegiet.
Huslejestigning
- Fejlbehæftet, påpeget af Tobias Kaihøj.
- Lilian tager kontakt til KK
Beboerrådgiveren:
- Intet at melde.
Varmemestrene:
Opvaskemaskine
- Forvalter af køkkenet vil ikke reparere den og der kunne ikke anskaffes reservedele.
- Tom fandt pengene i driftsbudgettet.
- Tom har kontaktet Frederik Poulsen, Barens Formand
Bryggerlaugets gulv
- Tom har haft et firma ude og undersøge, hvor lang tid det vil tage at renovere gulvet,
og hvor meget det koster.
- Tom har kontaktet Bjarke Olsen, bryggerlaugets kasserer.
Baren:
Baren overgår til at være en forening
- Oprettelse til forening
- Gennemgang af udstyr/interiør (hvad er deres, hvad er vores).
- Deres aftaler stopper, og nye skal oprettes.
-

Der skal laves et regelsæt for, hvorledes BR´s repræsentant er stillet i Barens
bestyrelse.
- Dette omhandler arbejdsopgaver, stemmeret, etc.

Økonomiansvarlig:
- Budgettet ligger på Drev
- Skift til Danske Bank
- Stadig penge i budgettet til Foreninger
Webmaster:
Tjek https://trello.com/b/PXBN2HS5/webmaster-skjoldh%C3%B8jkollegiet for at få
overlink over kommende og færdiggjorte opgaver.
Rengøringsreminder-system: 14 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Derfor vil vi forsøge at
reklamere for systemet på forskellig vis:
- Lav note til indflyttere.
- Flyers ved Café og i centerbygningen.
Alle kollegiers CMS system (TYPO3) skal opdateres. Lene fra kollegiekontoret kommer til at
stå for det. Vi skal ikke foretage os yderligere på nuværende tidspunkt.

Foreninger:
Skjoldborgen:
OBS! Niels Trads er inhabil, da han er repræsentant for Skjoldborgen.
- Ansøgning om for 2500.- kr til følgende;
- 1000 - 1200.- kr.: Nye stole med henblik på erstatning af gamle.
- Skjoldborgen henvises til Varmemestrene, for at høre om det
er muligt at få udleveret stole fra depotet.
- Hvis dette ikke er muligt, genoptages ansøgningen på
næste møde i maj.
- 1000.- kr.: Nye spil, hvilke er ikke uden videre defineret
- Liste forefindes, men er ikke sendt.
- Det er vedtaget, at Skjoldborgen må bruge 1000.- kr på spil
- 300 - 500.- kr.: Indkøb af nye Xbox 360-controllere
- De nuværende controllere virker ikke, og dermed er
konsollerne ude af brug.
- Det er vedtaget at Skjoldborgen må bruge op til 500.- kr. på
nye controllere
Haveforening:
OBS! Niels Trads er inhabil, da han er repræsentant for Haveforeningen.
- Ansøgning om følgende:
- Åbent Hus-arrangement: 800.- kr.
Finder sted d. 04.05.2019
- Det er vedtaget, at Haveforeningen får penge.
- Haveforeningen skal indenfor en måned have sendt regninger
til BR´s kassér.
-

Penge til plæneklipper; 2500.- kr.

Ansøgningen lyder på penge op til 2500.- kr. for at skabe råderum
- Det er vedtaget, at Haveforeningen får op til 2500.- kr. til
plæneklipper
Skjoldpower:
OBS! Niels Trads er inhabil da han er repræsentant for Skjoldpower.
-

Flytning af bordtennisbord fra cardio-rummet.
- Skjoldpower er villig til at lave en underskriftindsamling for at bevise,
at bordet ikke bruges nok til at forsvare dens nuværende placering.

-

Afstemning om, hvorvidt bordet flyttes midlertidigt til ny lokalitet, indtil det
besluttes dets endelig destination.
Samtidig sker det med ønske om, at pladsen bruges til holdtræning. Det
betyder, at pladsen overordnet skal være fri. Dette gælder ikke dog ikke for
eksempelvis en boksebold, som kan hænges op til træning midlertidigt og
efterfølgende tages ned igen.
- Det er vedtaget, at bordtennisbordet flyttes og Skjoldpower overtager
resten af lokalet, såfremt de efterkommer ovenstående krav!

-

Tobias Kaihøj foreslår, at bordet flyttes til ingeniørgangen i 119, så det står
med BR´s ting.
- Trads tager kontakt til Christian om at få bordtennisbordet fjernet fra
Skjoldhøjkollegiets hjemmeside.
- Trads tager kontakt til Varmemester Tom med henblik på både flytning
og deaktivering af chip-system.

-

Bordtennisbordet vil i en ukendt periode være utilgængeligt for beboerne.

Kreatinget - Skjoldhøjs kreative forening:
OBS! Niels Trads er inhabil, da han er repræsentant for Kreatinget.
BR skal vurdere, hvorvidt foreningen kan godkendes som forening.
- Der er en fejl i vedtægterne; Det skal stå i ALLE! foreningers vedtægter, at udstyr,
der er udleveret af BR, går tilbage til BR, hvis foreningen går nedenom og hjem
- Kreatinget har søgt om penge til materiale og åbent-hus-arrangement, samt adgang
til lokaler (værksted).
- Vedtaget af BR.
Café Kaihøj og SKUM:
De vil gerne holde en fælles udendørs-koncert, d. 07.05.2019, på Centerpladsen, kl: 19:00 til
21:30.
- Det stilles som krav, at foreningerne skal melde ud 14 dage før til beboerne, at
arrangementet afholdes på Centerpladsen. Plakater, foldere etc.
- Det er også et krav, at foreningerne selv rydder op efter arrangementet. Dvs.
fjernelse af udstyr og skrald.
- BR godkender arrangementet, hvis ovenstående krav overholdes.

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
Evt.
Opfølgning fra Forenings-møde, og “How To Forening”
- Hvad er helt præcist forventet af foreningerne med henblik på indlevering af referater,
budget, etc.
- Generalforsamlingsreferater og vedtægter - Skal være offentligt tilgængeligt for
kollegiets beboere.
- Der kan være sandsynlighed for at blive bedt om at udlevere budget.
Mappen “How to Forening” skal rettes til på senere tidspunkt.
- Rettelse af regler for budget, kommaer og andre småting.
Eventet “How to Forening” skal holdes to gange årligt, et i hvert semester for at sikre, at
foreningerne ved, hvordan foreningerne skal bestyres.
Eventudvalg;
- Der opleves komplikationer med Eventudvalget: deres brug af lokale, manglende
generalforsamling osv.
- Eventudvalget er underlagt BR
- Eventudvalget står derfor til at miste deres lokale, og så må Eventudvalget
benytte BR-lokalet til møder og TV-stuen til events, indtil videre besluttes.

Forslag: Liste over rum, der benyttes og kan benyttes af foreninger
- Vil give overblik over hvor mange foreninger man kan give lokaler

Forslag fra beboere i løbet af marts:
- Forslag: Knager til fælles toiletterne i fællesbygningen, der gør det muligt at hænge
sin jakke, taske eller lign.
- BR vedtager, at der kommer knager.
-

Tørretumbler-børste
- Ej vedtaget.

-

Nye måder til at få folk til at håndtere skrald på en fornuftig måde.
Skraldeøer omlægges eller fjernes på sigt.

Kommende Møder:
14/05-2019

