Beboerrådsmøde d. 8 September 2020 kl. 20.00
Til stede: Bjarke, Marc, Maja, Pascal, Christina, Lilian og Jens
Afbud: Christian Kjærlund, Kathrine Lund Larsen og Aurelia Eldevig Mathiesen
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
- Godkendt
Siden sidst:
- Brand på toilettet
- Sommerevent - Maja!
- Godt trods regn
- Vi har fået :
- Regnvand skyld i baren + vandskade.
Beboerrådgiveren:
- Kontaktet af “Aura-fiber” - Vi er bundet af Bolignet Aarhus - Vi takker nej
- Maja har delt sedler rundt om husmøder på opgangene og corona-information sedler
- Nogle opgange har brug for husmøde, da der har været sendt klager til
varmemestrene angående Fester og rengøring.
- Maja laver et informativt opslag og vi deler det videre til Skjoldhøj-gruppen på
Facebook.
- Psykolog og krisehjælp - Maja undersøger mulighed for psykolog og krisehjælp.
- Introarrangement d. 17 September.
- Fællesspisning fra d. 23 September -> Hver 2. Uge frem til December - ? pris
- Jobsøgnings Arrangement d. 27/10
Varmemestrene:
- (Periodisk rengøringskontrol? - Kører det som normalt)
- Rengøringskontrollen er startet igen
- Lyset virker ikke herude - Gammel strøm fordelingsboks der er gået i døden.
- Saunaen er oppe og kører, med udvidet lukketider.
- Travlt pga. mange nye beboer.
- Varmemesterkontoret har fået coronaregler, når beboerene skal henvende
sig til varmemestrene
Økonomiansvarlig:
Regnskab for 19/20 er afsluttet og godkendt af KK
Fået beløb (240.000) overført
Webmaster:
Afventer fortsat overflytning til ny hjemmeside
Baren:
- Der er liv i baren igen! whuhu - vi har +60000 på kontoen
- Der er for meget liv i baren - Vi har sat en ekstra på for at overholde antallet af
mennesker i baren.

-

Armbånd system -> stempel
Har haft problemer med folks adfærd i baren.
Ny revisor - Koster os 10000-12000 om året i stedet for 30000.

Vi opgraderer dankortabonnement til Premium+ og skifter til Swedbank

Sommerfest / Bierfest:
- ingen bevilling. Holder arrangementet til max 100 mennesker.
- 17/10/20
Foreninger:
- Brugsen
- Brugsen har ansøgt om hjælp til at minimere deres underskud.
- 120.000 i minus -> sat avancen op
- Efterspørgsel om at reducere huslejen
-

-

Forslag til kollegiebestyrelsen:
Vil BR Støtte op om at brugsen kan få godkendelse for at give
mulighed for at regulerer huslejen? Ja
- BR støtter et økonomisk håndsrækning til Dagli'brugsen
Skjoldhøj ift. en genforhandling af huslejekontrakten
- Br ønsker ikke en minimumshusleje.
Beboerrådet kan som udgangspunkt ikke foretage en aktiv handling, men kan
støtte op om Brugsen ønske

-

Haveforening
- Ansøgning om:
- Åbent hus arrangement: Beløb 800.- kr
- det er vedtaget
- Ansøgning om standard midler: 2500.- kr til redskaber
- Det er vedtaget
- Haveforeningen kan ikke søge om det før næste August.

-

Skjoldpower
- CVR overført til bestyrelsesmedlem Lau K. Nielsen
- Burde give Skjoldpower mulighed for at komme ind på deres bankkonto.

-

Musikforeningen
- Generalforsamling

-

Bryggerlauget
- Generalforsamling
- Ny formand: Hr. Jensen
- Resten af bestyrelsen; Hr. Olsen (kasserer) og Hr. Poulsen (alm.
bestyrelsesmedlem)
- Økonomi; stabil men lav som sædvanlig

-

Eventudvalget
- Ønske om professionelt kamera til fotografering af events
- Forslag: Kamera indkøbes af BR med henblik på udlån til Events
arrangeret af EU, beboerrådgiver, etc.
- Vedtaget
- Beløb for kamera: 3000,-. De kan søge for flere penge hvis det er
nødvendigt.
- Type: Spejlreflekskamera m. stativ
- Krav: Skal kunne klare lidt af hvert
-

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
- Opslagstavler - viser færdig idé på mødet. Klar til udprintning
- Foodtrucks
- Vil BR have en foodtruck på kollegiet?
- BR stemmer nej
- Lilian kontakter ejerne.
-

-

-

-

Regelsæt for foreningslokale
- Hvor mange skal have adgang?
- Udgangspunktet ligger på at det er formanden der skal have adgang
til foreningslokalet.
- Indretningen: Lokalet er unødvendigt fuldt.
- Det skal ned i 119!
- Arbejdsdag i 119A! 28/9/20 kl 18:30
- Det skal være klar d. 01/10.
- Stort køleskab ned i 119A - kontakt varmemestrene
- Det nuværende køleskab går til Skjoldborgen.
- Tjekliste for rengøring -> 28/9/20
- Bjarke stiller om som ansvarlig
- Vedtaget
Vandbassiner regler
- Lilian har ikke haft kontakt med Tom endnu
Jens skaffer et udkast fra Baren på hvor meget det har kostet dem at lave
scenekasser.
- Baren har ikke undersøgt det endnu. Men det kan godt ventes med. Kommer
med på mødet når baren beslutter sig for at købe træet hjem.
Udlejning af telt
- Udlejning må godt ske
Rengøringsansættelse
- Christina skal skrive til BR, hvis hun er syg/andet som forhindrer hende at
gøre sit arbejde.
- Ansat fra d. 12/09/20
PRINTER
- Der er store problemer med printeren.
- Det skal fikses ellers køber vi en ny.

Andet:
- Deluca Film
- Mulighed for optagelse på kollegiet
- BR giver tilladelse til at Deluca Film kan filme på kollegiet.
- Ønske om placering af Food Truck på Centerpladsen
- Der skal tages stilling til den økonomiske situation for Brugsen
- Gulvvaske sæt til fællesopgange
- Gulvvask er en del af rengørings listen, men bliver ikke givet af kollegiet som
støvsuger osv
- BR vedtager at der skal gulvvaske sæt til opgangene.
- Mødetidspunkter
- Skal mødetiderne være fra 19:30 fremover til næste beboermøde?
- BR stemmer for. Møderne er fremover fra 19:30
Evt.
- Sommerfrokost ?
- Næste møde involver FLADBRØD MED TOMAT OG URIMELIGE
MÆNGDER AF OST og lidt salat.
- Beboermøde i november.
- 28. November.
- Jens laver indkaldelse.
- Mødet skal indeholder punkter fra Marts.
Kommende Møder:
Ordinært møde 13/10-2020
Driftsmøde

