Beboerrådsmøde d. 11 Juni 2019 kl. 20.00
Til stede: Trads, Christian, Caroline, Aurelia, Trads, Marta Maria, Tobias
Afbud: Marc Christensen, Bjarke Olsen, Lilian
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Siden sidst:
Kollegiekontoret:
Intet nyt.
Beboerrådgiveren:
Onsdag den 18. september - infomøde for nye beboere i TV stuen
Varmemestrene:
Der er blevet skiftet chip.
Udmelding fra kollegiekontoret kunne have været bedre
Br-medlemmer kan hente en beboerråd chip, hos varmemestrene, hvorefter de skal aflevere
deres nøgler.
Der var opstået en problematik med hensyn til information udadtil med det nye chip
system. - Her specielt foreninger, som ikke er blevet informeret om hvordan de skulle
forholde sig til det.
Foreninger:
- Haveforening:
Jan inviteres til møde hos Haveforeningen. Haveforeningen skal selv tage beslutningen
omkring nøglen.
- Baren:
Nye vedtægter gennemgået:
§6 definere hvem den reviderede revidere er.
Hvem revidere: br kræver hvem der skal revidere
§ 6 stk 6. ændres til antallet af pladser i bestyrelsen
- Krav om: maximal antallet af bestyrelse er ulige
stk 1. Foreningens formand vælges direkte på generalforsamlingen.
- Råd fra Br: Overvej kraftigt
stk 2. Vælges for en 1 årig periode.
- Råd fra Br: Overvej kraftigt en periode på 2 år
Bestyrelses skal underrettes til næste møde
§7 stk 6 tilføjelse af: Overtrædelse af forretningsorden
Anbefales af Br : bosiddende på kollegiet (bestyrelsen)
§8 BR’s bestyrelsesmedlem tilføjes til tegningsretten.
Krav: Br’s medlem skal med være til tegningsretten.

§11 Vedtægter tilføjes og vedtages på generalforsamlingen, og godkendes af BR.
- Dette er et krav
- Fjernelse skal godkendes af kollegiets bestyrelses
- Skal tilføjelse til vedtægterne:
§ BR’s repræsentant
Br’s repræsentant ikke må have tillidsposter (formand, næstformand, kasserer) samt
skal ikke pålægges arbejdsopgaver omkring daglige drift.
Baren siden sidst:
- Nye vedtægter, sendt til BR
- Generalforsamling slut juni.
- Økonomi, positiv. - manglende kvitteringer fra brugsen et par tusinde kroner.
- Overvejelse: Forsætte samarbejdes med Royal eller ny med Brugsen ( 1 år af
gangen)
Eventudvalget:
Forretningsorden:
Medlemsliste:
Formalitet udadtil:
Hvervemøde den 20 juni: usikkert.
Skal BR være en aktiv del af event udvalget: Caroline Schlappi
De tre ovenstående punkter, skal event udvalget udarbejde.
Bord og bænke sæt:
Plastborde købes, budgetramme 25.000 kr,Elektronisk stemme skal godkendes en uge efter til at der er kommet en ny budgetramme.
Skjoldhøj festival:
12-14 Juli
Ønsker Lån af BR:
● Pavilion: Spørg sommerfest udvalg
● Scenekasser: godkendt
● BR’s store grill: godkendt + rengjort
● Teltpladser på græsareal: godkendt + rengjort + afstand fra bygningerne
● Anvendelses af centerpladsen til concert: godkendt + rengjort + varsling
● Hvem er ansvarlig
- Hovedansvarlig: Nanna, Kamille, Pelle
● Transportgodtgørelse: godkendt
● Udlån af BR’s musik udstyr inde i baren: godkendt
Håndteres af musikforeningen
● Poolparty
- Vandslange: godkendt
- Presenning: godkendt

Sommerfest:
Brandvæsenet har givet godkendelse.
Aftale med Brugsen er i orden.
Musisk ordnet.

Økonomiansvarlig:
Udgifter

reelt

Budget

difference

Kontorhold

1

-kr 1.674,50

kr 10.000,00

kr 8.325,50

Forplejning

2

-kr 3.744,90

kr 15.000,00

kr 11.255,10

Aktivitetsgrupper

3

-kr 5.163,95

kr 40.000,00

kr 34.836,05

Events

4

-kr 63.268,51 kr 150.000,00

kr 86.731,49

Diverse

5

I alt

-kr 483,17

kr 30.000,00

kr 29.516,83

-kr 74.335,03 kr 245.000,00

kr 170.664,97

Webmaster:
Hjælp til udformning af tekster til hjemmesiden
- arbejdsdage tilføjes i fremtiden.
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavedeling:
Beslutning på arbejdsdag i BR
Spørgeskema om hvilke dage: Ansvarlig - Trads
Evt.
Beslutning omkring chip adgang til cykelrummet adgang til alle rum eller til hver enkelte.
Kommende Møder:
06/08-2018

