Beboerrådsmøde d. 10 September 2019 kl. 20.00
Til stede: Bjarke N. Olsen, Tobias Kaihøj, Christian K. Christiansen, Caroline G. Schlappi,
Marc, Marta-Maria Ólavsdóttir, Niels J. Trads, Sanne Beboerrådgiver
Afbud: Lilian H. Ekström
Manglende Afbud: Note; Niels J. Trads og Marta Maria Ólavsdóttir træder ud af Beboerrådet per dags dato, d.
10.09.2019.
Vi ønsker dem al held og lykke fremover
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendes af alle tilstedeværende;
Siden sidst:
Sommerfest ´19
- Sommerfest blev afviklet stille og roligt
- Kreatinget havde sin første officielle optræden med kreative aktiviteter, som
perleplader og male.
- På nuværende tidspunkt mangler der kun at blive holdt evaluering af gruppen
bag Sommerfest ´19, betaling af de resterende regninger, samt en frivilligfest.
Kontakt til cykeludlejning firmaerne
- 2 udlejningsfirmaer
- Donkey Republic; Udlejning pr. minut
- Opsætning af cykelstativ
- Placering er endnu ikke besluttet
Opgave; Christian tager fat i Tom (varmemester) om placering af cykelstativ.
-

Swapsfiets: Cykel på abonnement
- Fik på sidste Beboerrådsmøde tilladelse til at sætte plakater op
på opslagstavlerne i Centerbygningen.
- Plakater endnu ikke opsat.

Kollegiekontoret:
- Intet nyt indsendt
Beboerrådgiveren:
Sanne har opsagt sin stilling som Beboerrådgiver på Skjoldhøjkollegiet.
Hun fratræder sin stilling d. 30.09.2019

Inden Sannes fratrædelse;
- Infomøde: 18.09.2019
- Infomøde for alle beboere på kollegiet, primært rettet mod tilflyttere,
der ønsker at vide mere kollegiet, dets tilbud og dets foreninger
- Sanne har kontakt med alle foreninger, samt eventudvalget.
Vi, i Beboerrådet, takker Sanne for godt samarbejde og alt held og lykke fremover.
Beboerrådet;
- Ny beboerrådgiver; beboerrådet skal tage stilling til hvorvidt der skal ansættes
en ny beboerrådgiver.
Drifts møde:
- Flere solceller, er på vej.
-

El Bil - ja & nej?
- Forslag;
- Torben går videre med forhandlingerne af elprisen
- For; 5
- Imod; 0
- Blank; 2
- Konklusion; Torben forhandlingerne om strømpriserne
Med til næste driftsmøde:
1. Overvågning & Dør-alarm:
- Blev diskuteret på sidste driftsmøde, men ikke fulgt op på
2. Ukrudt græsarealerne:
- Kommunen ønsker at der ikke bruges herbicider (pesticid rettet mod
planter) i kampen mod ukrudt i græsarealerne
- Beboerrådet foreslår at det undersøges hvorvidt der kan bruges
kemiske bekæmpels.
- F.eks. jernsulfit, kalk, osv.
Opgave; Bjarke skriver til Torben angående ovenstående punkter.
Varmemestrene:
- Når Tom ikke er til stede på kollegiet, tager Michael Andersen over som fungerende
varmemester.
-

Der har den 10/09 været en forbi og spørge om adgang til de lokaler mod skoven FC
Skjoldhøj har brugt som depot. Tom har givet ham nøgler og tilladt ham at hente
deres udstyr. Tom har samtidig opfordret ham til at kontakte BR.
- FC Skjoldhøj er ikke længere en foreninger der høre til Skjoldhøjkollegiet,
men er en separat fodboldklub der har fået lov at bruge lokalerne til
deponering af udstyr.
-

Forslag;
- Skal FC Skjoldhøj få lov at bruge lokalerne gratis;

- Nedstemt
- Skal FC Skjoldhøj nægtes adgang til lokalerne;
- For; 2
- FC Skjoldhøj skal som udgangspunkt stadig have
adgang
- Skal FC Skjoldhøj have mulighed for at leje lokalerne;
- For; 4
- Tom undersøger om det er muligt at leje lokalerne ud til
FC Skjoldhøj, og hvad den eventuelle lejepris skal være
- Hvis Tom og Torben ikke syntes det er en god
ide, så nægtes FC Skjoldhøj adgang til
lokalerne, da de ikke længere høre under
kollegiet.
Opgave; Bjarke tager kontakt til Tom hurtigst muligt omkring FC Skjoldhøj.
Klageudvalget:
- Mere reklame for klageudvalget.
- Infomøde; Gør nye beboere opmærksomme på at der er et klageudvalg, hvor
man kan sende sine klager.
Baren:
- Overvejer at forblive i nuværende selskabsform
Økonomisk fordel grundet fremskrevet underskud på 241.822 (22% = 53.200)
Meget besværligt at lave ændringen da der skal laves nye aftale
Vil blive taget op til næste bestyrelsesmøde, hvor der kommer en endelig
tilbagemelding.
-

Scenekasser
- Barens bestyrelsen har selv lavet nogle nye scene kasser. De har fået den
opfattelse af at BR ønsker at have ejerskabet over dem. Er det forstået
korrekt?
-

-

Det er Barens scenekasser, da de har købt materialer og lavet selve
kasserne. Beboerrådet har altså intet ejerskab over disse.

Der blev taget flere scenekasser end først aftalt. Endte med at DJ stod på en
halv scene, hvilket ikke var optimalt.
-

Det er Beboerrådets opfattelse, at aftalen blev overholdt.

Økonomiansvarlig:
- Tobias Kaihøj træder af som kassér per dags dato, d.10.09.2019, og overdrager
posten til Christian Christiansen. Indtil generalforsamlingen i november overtager
Christian dermed rollen som kollegiets økonomiansvarlige.
- Tobias vil være til rådighed og hjælpe Christian i overgangsperioden.

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgave uddeling:
- Foreningsliste oprettet, med al kontakt infomation.
- Sanne Beboerrådgiver ønskede at få tilsendt en foreningsliste.
- Bjarke har oprettet en oversigt over foreningernes mails og referater.
Foreninger
- Bjarke;
- Ny mappe i BR´s Drev;
- Foreninger - Ansøgninger om BR-midler & Foreninger - Referater.
- For at holde kontrol med ansøgning og bevillinger af midler fra
Beboerrådet.
- Indtil videre har Bjarke til opgave at holde styr på ansøgningerne.
Ansøgning om midler:
Kreatinget:
Åbent hus arrangement:
Hvornår?
Søndag, d. 29.09.2019
Ansøger om:
800,00.Bevilliget;
Nyt udstyr til Kreatinget
Værktøj:
953,40.Sikkerhedsudstyr:
325,95.Samlet sum:
1.279,35.Forslag:
1.500,00.- afsættes til Kreatinget til indkøb af værktøj og sikkerhedsudstyr;
Bevilliget;
Haveforeningen:
Åbent hus arrangement:
Hvornår?
Lørdag, d. 28.09.2019
Ansøger om:
800,00.Bevilliget;
Nye redskaber til Haveforeningen
Redskaber:
1.280,00
Bevilliget;
Skjoldborgen:
Åbent hus arrangement:
Hvornår?
Fredag, d. 27.09.2019
Ansøger om:
800,00.Bevilliget;
Nyt inventar til Skjoldborgen
Nye stole:
Ukendt beløb

Stolene vil være i samme stil som TV-stuen, og blive bestilt via
Varmemestrene
Ej bevilliget; I stedet forsøges de ønskede stole at blive fundet i
det gamle Event lokale
Det gamle event lokale
- Inventar (blandt andet stole) til andre foreninger?
-

Beboerrådet bliver enige om at alle foreninger bliver inviteret til at dele inventaret.
- Det ikke meningen at rummet bliver tømt fuldstændigt for inventar, men det
inventar som kan benyttes af andre foreninger vil bliver videregivet.
- Det forventes at foreningerne får fordelt fornuftigt imellem sig.
Mødedag; Søndag, d. 22.09.2019., kl. 12:00 ved Eventlokalet.

Opgave; Caroline sender mail ud til alle foreninger, om at ét medlem må møde op og
retfærdigt dele inventaret med de andre foreninger.
Webmaster:
- 45 som har tilmeldt sig rengørings reminder
- Varmemester har adgang til ændring af hjemmesiden.
-

Efter arbejdsdag.
- Billederne af lejligheder er kommet på hjemmesiden.

Opgavefordeling; Opsummering
Opgave; Christian tager fat i Tom (varmemester) om placering af cykelstativ.
Opgave; Bjarke tager kontakt til Tom hurtigst muligt omkring FC Skjoldhøj.
Opgave; Bjarke skriver til Torben angående ovenstående punkter.
Opgave; Caroline sender mail ud til alle foreninger, om at ét medlem må møde op og
retfærdigt dele inventaret med de andre foreninger.

Evt.
Beboerundersøgelse.
- Drøftes til næste møde.
Kommende Møder:

