Beboerrådsmøde d. 12 Marts 2019 kl. 20.00
Til stede: Lilian H. Ekström, Sanne (Beboerrådgiver), Aurelia Eldevig, Tobias Kaihøj, Marc
Christensen, Christian Kjærlund, Marta Maria Ólavsdottir, Niels Jakob Trads
Afbud: Caroline G. Schlappi, Anne Marie Stensvold, David Helms, Bjarke Olsen
Manglende Afbud:
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Formalia
Kollegiekontoret:
Beboerrådgiver
Varmemestrene:
Baren:
Sommerfest:
Beboermøde:
Webmaster:
Foreninger
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
Andet
Evt.
Kommende Møder:

Formalia:
- Godkendelse af sidste Referat:
Referatet er godkendt.
-

Siden sidst:
- Det Turkise Telt
Der var et godt fremmøde og der var et godt samarbejde med Det Turkise
Telt.
-

-

Bestyrelsesmøde
- Kunst
Beboerrådet er enige om, at der ikke er tid og overskud til at bringe
dette på banen i øjeblikket.

Journalist og mobil politi-station
Mobil politi-stationen er på kollegiets grund, for at sørge for at lave præventive
besøg. De kommer hele sommeren.

Kollegiekontoret:
- Der er mulighed for at få sendt en standardmail ud sammen med kontrakten.
-Herunder henvise til hjemmesiden og sikre at hjemmesiden er opdateret.
Beboerrådgiver:
-Sanne skal på kursus med frivilligcenteret for at facilitere demokratiske processer
Varmemestrene:

-

Skrald
Jørgen sorterer skraldet manuelt, fordi at skraldemændene vil ikke tømme
skraldespandene når de ikke er sorteret eller er fyldt til randen.
Der er blevet snakket om, at udskifte til nedgravet containere frem for de
eksisterende skraldeøer. Der vil være tre skraldeøer som fjernes men vil evt. blive
flyttet.
Der vil ikke være nogen huslejestigning men det vil koste ca. 25-30 kroner om
måneden per beboer.
Giver Beboerrådet varmemestrene lov til at arbejde videre med projektet: Ja, alle
stemmer for.

-

Brandinspektion
-Brandinspektionen er gået i gang og der vil blive tjekket den 19. marts 2019

Baren:
- Omstrukturering er undervejs. Beboerrådet er begyndt at gøre sig tanker om
hvorledes det skal foregå. Der vil blive taget kontakt til barens bestyrelse.
Sommerfest:
- Dato og musik
Der kommer det samme band som sidste år, og sommerfesten bliver holdt lørdag
den 24. august 2019.
Plakater er der sørget for.

Beboermøde:
- Dato er den 27-03
-

Beboerrådets budget:
Beboerrådet ønsker at fjerne musik til baren ifb. med sommerfesten (barpenge) fra
budgetposten sommerfest. De kan anvende barens eventpenge til dette og sende
kvitteringer til kassereren.
Alle stemmer for at fremlægge forslaget om, at barens penge til musik, fjernes fra
budgetposten sommerfest i budgettet, som fremlægges til Beboermødet den 27.
marts 2019
Ellers ønskes der ingen ændringer fra BR ift. sidste års budget.

Webmaster:
Rengørings-påmindelsen på kollegiets hjemmeside fungerer både på dansk og engelsk. Der
bliver lavet reklame for systemet senere.

Foreninger:
- Caféens nøgle:
Beboerrådet giver hermed caféens formand ret til at få nøgle til tv-stuen efter

generalforsamlingen den 20. marts 2019.
Af formalitet, skal vedkommende skrive under på, at vedkommende ikke vil misbruge
tv-stuen.
-

Skjoldpower
Der er kommet ny bestyrelse og de arbejder på forbedringer.

-

Baren:
Der indkaldes til stiftende generalforsamling og dato og information kommer senere.

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
- Bestyrelses arrangement
Der er fem poster og der bliver sørget for aftensmad.
-

Bankskifte og kontokort.
Beboerrådet stemmer for at der skiftes bank til Danske Bank og at der skaffes et
kontokort

-

Brandalarmer
Der er 100 brandalarmer på vej, som er doneret af Trygfonden og de kan hentes ved
varmemestrene så snart de ankommer. Information kommer ud på hjemmesiden.

-

Hjertestarter
Der er ansøgt om en hjertestarter hos Trygfonden.

-

Opslagstavler
Det står stille for sig, da der ikke er enighed om hvordan det skal se ud i
opslagstavlerne. Opgaven er i bero.

-

Tv-stue
Der vil blive malet og møblerne/tingene er blevet flyttet ind i midten.

Førstehjælpskursus eller Foredrag:
Beboerrådet stemmer for, at dette skal undersøges nærmere og der skal vælges om det skal
være et kursus eller foredrag.
Der skal afsættes 8.000 kroner til denne begivenhed og der kræves ca. 50 kroner af hver
deltager til begivenheden, billetter ville kunne købes i brugsen.
Evt.
-

Centerbygning - dør
Brugsens bestyrelse minder beboerrådet om, at yderdørene SKAL være lukket efter
klokken 18.00 og indtil Brugsen lukker. Dette er i forbindelse med arrangementer der
afholdes i tv-stuen/centerbygningen.

-

RIU
De afholder ekstraordinært møde og Christian stiller op. Mødet afholdes den 24. April
klokken 9.00 2019

-

Dør-chips bliver færdige til uge 22 i 2019.

Kommende Møder:
27. marts 2019 (Beboermøde)
9. april 2019
14. maj 2019
11. juni 2019

