Beboerrådsmøde d. 14 maj kl. 20.00
Til stede: Lilian H. Ekström, Aurelia, Caroline Schlappi, Marc Christensen, Christian
Kjærlund, Trads, Marta Maria, S
Afbud: Tobias Kaihøj, Bjarke N. Olsen
Manglende Afbud:
Dagsorden
1. Formalia
2. Kollegiekontoret
3. Beboerrådgiveren
4. Varmemestrene
5. Klageudvalget
6. Baren
7. Sommerfest
8. Foreninger
9. Økonomiansvarlig
10. Tidligere beslutninger
11. Eventuelt

Godkendelse af sidste Referat:
Siden sidst:
Bryggerlauget har fået nyt gulv. De er glade for det.
Renoveringen af facader op startet igen. Stilladset ved 126-128 tages snart ned, når stillads
folket har lyst/tid.
Borde-bænke sæt er sat ud på græsplænen. De må flyttes, som man vil.
Tre indbrud. Et i nr. 127 (intet stjålet), et i event-lokalet (småting) og et i Skjoldborgen (tv
stjålet). De to første meldt til politiet. Ser man indbrud skal det meldes til politiet og brug
CVR-nummer nævnt på beboerrådets facebook (kommer senere til at ligge i beboerråds
mappen). Husk at melde til både politiet og varmemester.
Knager kommet på fælles toiletterne i Centerbygningen.
Det nye oversigtskort er endnu ikke kommet op.
Hent røgalarmer hos varmemesteren.
Kollegiekontoret:
Intet nyt.
Sidste mødes referat er ikke sendt til KK pga manglende godkendelse fra Bjarke N. Olsen
og Tobias Kaihøj.
Beboerrådgiveren:
Projekt om bæredygtighed, fællesskab og unge “Unge går forrest”. Her kan man søge om
penge og få sparring til projekter. Et event vil foregå på Dome.
Eksamens opslag hænges snart op af Sanne.

Varmemestrene:
Nye vaske chip
De begynder at skifte selve låsene i dørene nu i alle fælles opgange
Varmemestrene må gerne sikre sig, at alle depoter og lokaler (som ikke anvendes) er kilet
fast, så der ikke er adgang.
Klageudvalget:
Intet nyt.
Baren:
Ny dankortterminal.
Branchefest i søndags.
Styr på økonomien.
Ny vedtægter i forbindelse med omlægningen skal være klar til juni-mødet.
Leverandør ikke ændret, blot fornyet kontrakt.
Fokus på at forbedre vilkår for frivillige med flere frivillig-goder og pleje generelt.
Sommerfest:
Mad: får mad fra Erik. 100 pr kuvert, sælges til 60 kr. pr kuvert.
Musik: samme band som sidste år kommer om aftenen. Stadig billigt. Mere struktureret ift
nedtagning efterfølgende. Det er fortsat muligt at planlægge med eksempelvis
musikforeningen ift underholdning i løbet af dagen.
Bevillinger: vi må ikke søge enkeltvis, men samlet. Sådan er det fremover til alt.
Fleecetrøje (med tekst: Sommerfest 2019) til arrangørerne (3 mand)? 250 kr pr styk.
Samlet maks. beløb på 1000 kr.
- Alle stemmer for.
- Lilian og Caroline inhabile.
OBS. How to Sommerfest (guide) er et effektiv hjælpemiddel til at planlægge festen.
Caroline har taget kontakt til samtlige foreninger med invitation til at deltage.
- Cafeen har svaret.
Frivilligmøde: 2. august, kl 19. Pizza og information vil kunne indtages. Ikke ultra vigtigt.
Planlægning, arrangering for alle frivillige og arrangørerne: 16. august, kl. 19. Ultra vigtigt.
Sommerfest: 24. august
Frivilligfest: 14. september.
Foreninger:
Smid informationer om foreninger på hjemmesiden inden de nye beboere flytter ind i august.
Mail-adresse f.eks.
Haveforeningen:
Skur tilhørende foreningen. Bygget af tidligere beboer Jan, som stadig har en nøgle. Denne
ønsker foreningen tilbage.
Lilian tager kontakt til Jan B.
Hvis dette ikke lykkedes (intet svar, ingen nøgle inden næste beboerrådsmøde), stemmer
beboerrådet om, at Haveforeningen faar tilladelse til at skifte låsen.

Kreatinget:
Ønsker at male på væggene i værkstedet: Ifølge varmemestre er det helt iorden.
- både maling på beton og gips-plader.
Afstemning vedrørende om det er okay at male lokalet.
- Farvevalg: kunstnerisk, årstider, motiver. Ikke én farve. Ikke hvid.
- Snak med varmemester først: for at opnå et fornuftigt grundlag. Det skal gøres
ordentligt, da det efterlades til senere beboere.
- evt sponsorering af maling fra varmemestrene?
- Skimmelsvamp i loftet: vask det væk, atamon på.
- Inhabile beboer rådsmedlemmer: Caroline, Trads, Marc
- Alle stemmer for.
Skjoldungerne stopper
Pengekassen er afleveret.
Cafeen
Søger om Skjoldungernes gamle lokale (155).
Inhabile beboer rådsmedlemmer: Marc
Alle stemmer for at Cafeen får lokalet.
Opfølgning af tidligere beslutninger
Bordtennisbordet? Det står stadig i Skjoldpower.
Det flyttes, når Skjoldpower har kapacitet til at afholde hold-træning (dans).
Hvor skal bordtennisbordet hen?
EVT.
Sommerfrokost i juni: mødes i beboerråd rummet med mad og quiz - derefter i baren.
- 29. juni kl 17:00 til bestilling af pizza.
Til næste møde: liste over lokaler (den laver Caroline) - oversigt over hvilke der er i brug.
Kommende Møder:
11/6 kl 20:00. Sidste møde inden sommerferien.
- Marc kommer ikke okay!!
Derefter 13/8.

