Beboerrådsmøde d. 11 August 2020 kl. 20.00
Til stede: Bjarke, Jens, Marc, Aurelia, Kathrine, Christian & Lilian (telefonisk). Fra Event
Udvalget: Søren & Kamille
Afbud: Maja
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt
Siden sidst:
Sommerferie
- Mere hektisk end plejer
- Bedre til at lukke ned i ferieperioden
- Større events skal være godkendt til mødet i juni inden ferien starter
- Større beløb skal være overført eller aftales inden.
Kollegiekontoret:
— COVID-19: Mulig nedlukning jf. mail og punkt under andet.
- Afstemning om hvorvidt at alle foreninger lukkes ned. Baren er ikke inkluderet.
- Nedlukningen er umiddelbart i kraft til 08.09.20
- Vedtaget
- Afstemning om hvorvidt at ét bestyrelsesmedlem for hver forening kan få adgang til
foreningslokalet, med henblik på nødvendig vedligehold
- Vedtaget
-

Bjarke Olsen lægger det op på Facebooksiden Foreninger på Skjoldhøj og
Beboerrådets offentlige side
- Giver KK skylden!

-

OPFØLGENDE NOTE
- Grundet miskommunikation mellem KK, Varmemestrene og BR, så er
ovenstående beslutninger taget på falsk grundlag.
- BR har derfor foretaget en afstemning online:
- Forslag: Foreningerne genåbnes, da de i første omgang blev lukket på falsk
grundlag.
- Vedtaget

Beboerrådgiveren:
Ikke tilstede
Varmemestrene:
- Varmemesterkontoret lukker ikke ned.
- alt henvendelse skal ske med mundbind
- 143 udlejning fredag
- Mundbind
- Udvidet nøgleudleveringstid
- Har fjernet badebassin

-

-

-

-

Da beboernes indkøbte badebassin voksede i størrelse og der pludselig var
adskillige blev de en gene. Folk fylder dem med varmt vand, hvilket tømte
varmtvandsbeholderne i blokkene. De blev ikke fjernet efter brug, og så
hælder beboerne vandet ud når det er beskidt og fylder den igen med varm
tvand
Rengøringstjek
- De tjekker om en uges tid og alt der ikke er gjort skal rengøres. Den normale
rengøringstjek kommer ikke op og køre før Covid bølgen er overstået. Men
der er simpelthen for mange “knap så pæne” opgange lige nu. Så der
kommer et engangstjek. Mail sendes ud.
- Opgangene skal sørge for at gøre rent på den sædvanlige måde selvom der
ikke er tjek.
Bjarke Olsen laver et opslag på rengøring af opgangene. Rengøringen berører kun
den ugentlige rengøring. Regningen tilgår kun de beboere der har boet i opgangen
siden juni.
Opgave afsluttet

Eventudvalget:
-

Tid til retningslinjer da begge parter er uenige. Er blevet til en diskussion om egne
holdninger.

-

Udlejning af Eventudvalgets ting: Pool, telt, spil m.m.
- Forslag: Udlejningen skal ved samme procedure som BR’s bordbænke sæt.
- Der skal laves nogle retningslinjer for fremtidige
- På nuværende tidspunkt lyder det at de frivillige i Eventet Udvalget
kan få lov til at låne udstyret til arrangementer internt.
- Aftalen tages udgangspunkt i BR´s låneaftale af borde/bænkesæt
- Vedtaget!

Økonomiansvarlig:
Udbetaling af udlæg i forbindelse med festival
Fik kvitteringer sendt på messenger 09/07
Spurgte efter manglende kontooplysninger samme dag
Udbetaling blev forsinket grundet:
1 bilag i for dårlig kvalitet (kunne ikke aflæse beløb)
Der var købt en pavillon som efterfølgende var returneret uden
returbon
Endnu en kvittering blev sendt den 10/07
2 kvitteringer blev sendt den 12/07
Første udbetaling på 5262,92 blevet lavet den 12/07
Mail blev sendt til KK omkring køb af øl i Tyskland den 12/07
Modtog svar den 20/07

Udbetaling på det sidste beløb på 229,98 blev foretaget den 22/07
Bemærk normal behandlingstid for kassereren har været 7 dage
Regnskabsåret 19/20
Fra Sydbank til Danske Bank
Nemmer kasserer skifte og ingen gebyr
Budget status
Godkendelse af 19/20 regnskabet (frist 01/09/20)
Opstillet skabelon for fremtidige regnskab
Webmaster:
Afventer hjemmeside bliver flyttet til nyt CMS system
Der er lavet backup af alt tekst indhold
Afventer tilbagemelding fra Lene omkring backup af fildatabase
Tjek om alle videresend mails er korrekt
Må jeg lave et opslag omkring Kjærlund Print på forsiden?

Baren:
Siden sidst; resume
- Flere mennesker er kommet efter vi har åbnet mere op i Baren.
- Corona-pong er et hit og virker meget ansvarligt og gæsterne tager godt imod det.
- Økonomisk set er vi på vej op igen.
- Problemer med frivillige ift. vagter, så nogle gange er Baren lukket.
- Corona lige nu: Vi venter svar på regeringen om hvorvidt vi bliver nødt til at lukke
igen, men der er ingen plan nu. Vi sætter mere sprit ind og håber at gæsterne
opfylder kravene.
- Spørgsmål
- Hvad er BR’s planer for de gamle scenekasser, om vi bare må smide dem
ud der ikke holder længere, eller hvad?
- Jens skaffer et udkast fra Baren på hvor meget det har kostet dem at lave
scenekasser.
- Det giver mening af BR ligger inde med nogle scenekasser til
udendørsbrug.
Bierfest:
- Samtale med politiet. Vi kan ikke få lov til at få en bevilling da vi bevillingen kræver
400 mennesker. Vi ved ikke om det ændre sig til oktober, men politiet vil kigge på det
og give svar. Hvis vi skal holde arrangementet skal ALLE gæster være siddende.
(virker umuligt)
- Plan B: Vi har bestilt mad ved Erik fortsat. Vi skal diskutere hvordan arrangementet
skal udfolde sig. Om det bliver et arrangement ala Pølsevognen.
- Overvejelser om køb af fustager hos baren så der er fri fadøl + sodavand og andet.
- Spørgsmål om Bryggerlauget gerne vil have mulighed for de kan sælge øllen
(problem med bevillingen) - Diskuteres på mødet.
- Vi holder møde senere i August om udfoldelse af eventet heraf.

-

Må erkende at ingen festivaler eller store sommerarrangementer er blevet aflyst fra
regeringen og kollegiet må nok vente med en “Stor” fest til næste sommer.

-

Afstemning: Skal Sommerfest/Bierfesten begrænses til en mindre privat fest for at
omgås nogle reglerne med hensyn til COVID-19, eller skal festen undlades
- Sommerfesten/Bierfesten begrænses til privatfest med mindre budget

-

Jens tager beslutningen med videre til Baren.

Foreninger:
SKMU ansøger om 800 kroner til åbenthusarrangement i forbindelse med
generalforsamling d. 17/9 - og vil i samme ombæring gerne vide mere om hvad
retningslinjerne for sådan et arrangement er, i den nuværende situation
- Vedtaget
Bryggerlaug
Ansøgning om midler til Åbent Hus Arrangement (Brygskole)
Ansøger som udgangspunkt for 800.-.
Der er ikke fastsat en dato, men det er nødvendigt at kunne få det afholdt i løbet af
den første del af semesteret.
- Vedtaget
Haveforening:
Hjælp til have
- Forslag: Hvis BR kan giver midler til vedligehold i form af redskab til vedligehold af
lodderne.
- Vedtaget
Oprettelse af forening Jf. Andrés mail
Forslaget er tilbagetrukket
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
-

Opslagstavler (Jens): Der er stadig ikke blevet printet ud til tavlerne endnu. Kan
ordnes i løbet af August+September inden næste møde.
Opgaven videreføres til næste møde, september
Kontraktaftale haveforening og Jan. (Lilian og Bjarke har lavet et udkast)
- Glemt at skrive hvorledes at samarbejdet ophører og i tilfælde af
misvedligehold
- Skal være klar til næste møde, deadline.

Andre.
Rengøringsjob Centerbygningen
- Christina har sendt en uopfordret ansøgning
- Christina indkaldes til jobsamtale

Udlån af Br ting:
- Grill, telt, picnicborde m.fl.
Hvad låner vi ud og hvem og hvordan ? / Skal BR udlåne ting?
- Der skal laves en oversigt over mulige udlån
- Picnicborde - Til arrangementer på dagsplan
- Der skal laves en udlejningsaftale
- Depositum: 500.- og lejer er erstatningspligtig.
- Der laves et endeligt udkast til mødet, september.
- Jens vil lave et udkast.
Sauna
- Udvidet lukketid i weekenden (Åbent i perioden 8-14 ?)
- Forslag: Lukketiden udvidet, så der kun er åbent i perioden 8 - 14 i
weekenden (lørdag, søndag)
- Vedtaget
Badebassin og des lige.
- Skal det være tilladt
- Regler omkring det.
- Forskel på 20 cm vand og 3000 L og især hvis der bruges varmt vand
- Forslag: Skal det være muligt at have badebassin på kollegiet
- Vedtaget
-

Regelsæt skal laves i samarbejde med varmemestrene (Tom)
- Lilian tager opgaven på sig

Evt.
Sommerfrokost - Udskudt
Arbejdsdag - Planlægges i september
Introdag - Brugsen og Baren.
Maja er ved at undersøge i tilfælde af krisesituationer og krisehjælp
Fremtidige opgaver
- Lilian tager et kig på
- Marc lægger retningslinjerne til fælles mødelokale op. Det bestræbes at udkastet er
udarbejdet færdigt til september, med henblik på hurtig oplukning.
Kommende Møder:
Ordinært møde 08/09-2020

