Beboerrådsmøde d. 10 Marts 2020 kl. 20.00
Til stede: Christian, Lilian, Marc, Bjarke, Aurelia, Beboerrådgiver, Kathrine
Afbud: Jan
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt
Siden sidst:
Arbejdsdag
Fik kigget på husorden, vedtægter, forretningsorden, indkaldelse til møde,
vaskerum opslagstavler, maskiner virker ikke til vaskeri, flyttet ting ned i 119,
kigget på billeder som nu skal hænge i centerbygningen, fik snakket om logo
til branding, oprettelse forenings facebook til at forbedre kommunikation
mellem foreninger og beboerråd.
Arbejdsdag var en succes
Kollegiekontoret:
Ingen meddelelser fra kollegiekontoret
Diana:
Lokation til ungdomsserie
Der er blevet spurgt om kollegiet kan bruges som lokation til optagelse af
ungdomsserie
65 og 87 har 6 ledige værelser. (De ender på en 3-5 værelser)
⅙-1/7 -2020 (sommerferien)
Forudsat at de ikke udlejes.
Beboerrådet er åben for muligheden, men ønsker mere info for at kunne tage
endelig beslutning.
Maja snakker videre med Diana omkring mulighederne.
Beboerrådgiveren:
Intro arrangement
For nye og gamle beboer
Fællesspisning i april måned
Beboerrådgiver vil afholde fællesspisning for kollegiets beboer
Ønsker at lave vejviser til de enkelte foreninger
Det skal være nemmere at finde frem til de enkelte foreninger
Ønsker at gadeskilt
Godkendt af beboerråd 606,- dkk

Varmemestrene:
Stolene i fællesrummene bliver løbende skiftet ud med stole magen til dem som er i tv-stuen.
Da de er billigere og holder bedre samt nemmere at rengøre.
Nye hynder mangler i 16 opgange. De næste 13 bliver skiftet i løbet af marts.
Tv-stue borde og stole er skiftet ud
Projektor holderne er pillet ned og bordpladen skiftes når Peter er færdig med at være
handicappet.
Økonomiansvarlig:
Skal have vedhæftet budget til beboermøde
Webmaster:
Baren:
-

Gentlemen’s Night: d. 25 April
Ladies night: d. 21 marts
Hovedrengøring i baren d. 11 April.
Ændring i vedtægter som er indsendt og venter på godkendelse af KK - Vi havde
ansøgt om at få en bogholder i stedet for en revisor.
- Stk. 2 Foreningens årsrapport, der skal omfatte resultatopgørelse og status,
skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik. Årsrapporten skal
revideres af en bogholder, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad
gangen.

Sommerfest:
- Dato: 15/08/2020
- Opgaver er delegeret blandt Jens, Marc, Kathrine og Maja
- Arbejdsdokument findes på dette drev:
https://docs.google.com/document/d/1hfbxCxj34iJnY36kHExfnegNMDbgGxKlI48laq5
pR2c/edit?usp=sharing
- Næste møde: 02/05/2020
Foreninger:
- Skjoldborgen ansøger om 800 kr.- til åbent hus
Godkendt, Marc inhabil
- Haveforening
Beboerrådet vil komme med udkast til skriftlig aftale
Beboermøde d. 25/03-2019:
- Indkaldelse er blevet lavet og sendes ud i morgen (11/03/20)
- Lavet bilag
- Christian lægger budget op
-

Husorden og forretningsorden:
- paragraf 4 der omhandler telefonsystemet ønskes fjernes
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
Tv stuen ønsker at købe service
Godkendt at der bliver købt service til tv stuen.
Tv stuen køb af projektholder
Beboerrådet har godkendt et maks budget på 2.000 kroner
Vi har snakket med bolignet aarhus og har takket ja for deres tilbud omkring
opgradering til 500/500 Mbit/s. Dette betyder en forlænget bindingsperiode fra 1 til 2 år.
-

Opslagstavlerne i opgangene: (Jens)
- Der er 2 udkast til sedler til opslagstavlen: Findes i BR-2020 mappen
- En ændring af rengøringslisten skrænket ind til 1 side
Link til hjemmeside skal bare være skjoldhoej.dk
Fjerne depositum - vi har ikke depositum mere
Lilian laver tekst til hjemmesiden der handler om årlige
rengøring
-

En Idé til kort samt information over foreninger og faciliteter (den
danske er ikke lavet endnu - men samme princip) - Der er nok en
mediegrafiker der er i stand til at opstille et bedre kort/information
Anden farve til sauna
Vaskerum tilføjet
Skoven skal klippes
Skjoldbogen skal tilføjes
Lilian eller Jens snakker med Tom omkring tavlerne.

Der er herfra 1 plads tilbage i opslagstavlen:
- Hvad kunne være brugbar information som ny beboer?
- Beboerrådgiver?
- Skraldesortering?
- Indkøbs samt transportmuligheder?
- Andet information? Nødnummre, Forsikring el. andet.
Opgave: Vi skal have tydeliggjort den information der var i opslagstavlerne vedrørende
rengøring på hjemmesiden. Evt. lav en genvej til den årlige rengøring.
Evt.
-

-

Forny opmærkningerne i enderne af parkeringspladsen
Lilian snakker med Tom omkring det. Evt. et skilt omkring at man ikke må
holde der
Problemer med tyveri af cykler.

-

Opslag omkring beboer skal huske at lukke cykelrum - Bjarke tager denne
Få tjekket at alle cykelrum har dør der lukker af sig selv

Gardiner til C-lejlighederne i køkkenet (skråvinduer)
- Lilian snakker med Tom
Kommende Møder:
ordinært møde 14/04-2019
Beboermøde 25/03-2019

