Beboerrådsmøde d. 12 November 2019 kl. 19.30
Til stede: Lilian, Bjarke, Tobias, Caroline, og Marc
Afbud: Manglende Afbud: Godkendelse af sidste Referat:
Siden sidst:
Bestyrelsesmødet: Intet at føre til referat.
Kollegiekontoret:
Ahmed ønsker tilladelse til at sætte sin madvogn op på Centerpladsen, eller i nærheden.
- Sagen blev sendt videre til Brugsens bestyrelse.
-

Beboerrådet ønsker ikke en permanent madvogn på centerpladsen.
Beboerrådet står åben for andre forslag.
Sagen behandles hos Brugsen.

Beboerrådgiveren:
- Ingen Beboerrådgiver.
Varmemestrene:
- Hjertestarter sat op.
- Skilt: *Cykler forbudt*
- Markering af området, hvor cykler ikke må sættes.
Opgave; Caroline snakker med Tom angående dette.
Klageudvalget:
- 1 klage modtaget.
- Mangler ny formand, Lilian træder af.
- Tages op til næste beboerråd møde i december.
Baren:
I forbindelse med at opnå alkoholbevillingen er Katherina blevet ansat som bestyrer.
Beboermøde:
- Nedsættelse af antallet af medlemmer: fra 9 til 7 medlemmer.
Beboerrådet tilslutter sig forslaget.
-

Tobias stiller op som dirigent.
Lilian, Tobias, Bjarke og Caroline er på valg.

Foreninger
Caféer På Skjoldhøj

Godkendt af Br:
Ændring af vedtægt §12
§12 Vedtægterne kan ændres på generalforsamling såfremt forslaget er bestyrelsen i hænde minimum
5 dage før generalforsamlingen.
skt. 2 §13 om foreningens opløsning og denne paragraf kan ikke ændres uden Beboerrådet på
skjoldhøjs samtykke.
Til
§12 Vedtægterne kan ændres på generalforsamling såfremt bestyrelsen har udsendt forslag minimum
5 dage før generalforsamlingen.
skt. 2 §13 om foreningens opløsning og denne paragraf kan ikke ændres uden Beboerrådet på
skjoldhøjs samtykke.

Skjoldhøj Reuse:
- Sponsorat godkendt
- 200 kr-, til indkøb af Fejekost, spand og fejeblad.
Bryggerlaug: Eventudvalgets gamle lokale skal i brug;
Forslag: 1+2
1. Bryggerlauget overtager event lokalet;
Ikke vedtaget.
2. Fælles foreningslokale;
Vedtaget, med det forbehold at én/flere fra beboerrådet håndhæver:
Husregler og indretning.
Økonomiansvarlig
- Revisionen er modtaget.
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgave uddeling:
- Opslagstavler; gennemgang er ikke blevet udført.
Event-udvalget:
Ny Bestyrelse
Beboerrådsrepræsentanter:
- Inhabilitet
Evt.
Ønske om askebægre ved bordene på Centerpladsen
- Beboerrådet ønsker askebægre på centerpladsen, dette undersøges med
samarbejde varmemestrene.
Ønske om juletræ på Centerpladsen; Kamille har indsendt et ønske om et juletræ og ønsker
at BR sponsorere et juletræ, og så vil hun, sammen med nogle frivillige, sætte det op.
- Beboerrådet ønsker Juletræ på centerpladsen, dette er der stemt for.
Lilian eller Caroline tager fat i Tom angående Juletræ, hvilke muligheder der er.
Kommende Møder:

Onsdag 27 november 2019 (Efter beboermødet)
Tirsdag 10 December 2019

