Beboerrådsmøde d. 14 Juni 2020 kl. 20.00
Til stede: Bjarke, Christian, Marc, Lilian, Kathrine, Maja og Jens
+ Skjoldpower bestyrelsen
Afbud:
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Siden sidst:
- Corona
- Bestyrelsesmøde
- Aflyst beboermøde
- Jan fratræder
- centerbygningen
- solceller
Kollegiekontoret:
- Lilian har snakket med kollegiekontoret.
Bestyrelsesmøde:
- Bestyrelsesmøde
-

arkitektkonkurrence, 10 års plan - Hvordan skal kollegiet se ud?
- Arkitektkonkurrence - ca. halvt års tid

-

bankskifte.

Vi har styr på lån
Prognosen for antallet ser bedre ud end i marts
Beboerrådgiveren:
- Sankt Hans arrangement
- Maja og Jens har møde d. 10 om arrangementet
- Velkomstfolder og rundvisning
- Sommerferielukket i uge 30,31 og 32
- Forenings Skilt på centerpladsen
- Klumme i Skjoldhøgen
- klumme fra Maja i hvert blad
- Arrangementer i efteråret
- Hver anden Onsdag - Fællesspisning
- Intro-arrangement - 24. September
- Jobsøgnings-arrangement
- Kontrakt mellem Kreatinget og beboer
- Beboerrådet stemmer for
- Buddy-makker ordning
- En rigtig god ide for at få socialiseret kollegianerne herude

Varmemestrene:
- Solceller er færdig men venter på aura. For at der kan komme måler på.
-

Centerbygningen er snart færdig men følger planen.
Elektriker næsten færdig; Alle ledninger var smeltet sammen.
Der kommer lampe op inde i centerbygningen som tænder automatisk.

-

Der flytter næsten ingen ind og udflytning er som sædvanlig; Den største synsdag er
den 17 (fra 200-49)
- Nye stole til opgange; Finerstoleene skal stilles ud, fletstole skal blive efterhånden de
går i stykker
- To do:
- Gulv status - Lilian snakker med Tom
Økonomiansvarlig:
Webmaster:
Nyt CMS system ift. hjemmesiden - anderledes design
Skal have undersøgt backup
Baren:
- Baren har åbent igen - Max 14 gæster i baren. (lokalet er til 16 mennesker)
- Vi venter på at håndværkerne er færdig ift. rengøring og åbning af lokalerne bagved
- Finde en løsning på hvis der kommer for mange i baren. Evt. Ædruansvarlig skal
smide dem ud.
- Ikke voldsom stor succes med åbningen pga. eksamensperiode og at det bagerste
område mangler.
- Udeserveringen - Hvem skal vi hører?
- BR giver grønt lys - husk retningslinjer for eksamensperiode
- afstemning - Alle siger ja
- Klap-Sammen-Bord fra BR
- lukker kl 21:00
- Afstemning - Alle siger ja
- Jens undersøger “brænddør” situationen
Sommerfest:
- Vi holder Bierfest i stedet, da alkoholbevillingen ikke kan fåes hjem grundet Max 200
i August.
- Vi skal have ny alkoholbevilling sendt afsted til politiet - BR skal skrive under i år.
- Dato er stadig ukendt.
Foreninger:
- Åbning af foreningerne
- Eventudvalget
- Er der mulighed for kamera? Til events og andet promovering.
- Undersøge kamera: Mærke + Pris - Marc undersøger sagen
- Afstemning om BR vil investere i et kamera til Fællesbrug - Café Hygge

-

-

Skjoldpower
- Retningslinjer fra kollegiekontoret.
- Max. 3 personer pr. lokale.
- Bookingsystem - Bestyrelsen skal holde styr på at retningslinjerne bliver
overholdt. Advarsel->fratagelse af medlemskort.
- Henter sæt fra Maja - Skal for eftertiden sørge for sprit og papir.
- Økonomi: Har ikke fuldmagt over kontoen, Mathias har sendt
dokumenter ind.
- Muligt samarbejde med BR: Evt. til introarrangementer.
- Åbner d. 10/06/2020 Godkendt
Skjoldhøgene - økonomi
- Finansiering af bladet - Vi stemmer om at Skjoldhøgen skal have 2000,- for
at videregive bladet indtil November. Alle stemmer for.
- Skjoldhøgen skal vende tilbage til Christian inden for den næste måned.

Beboermøde:
- 2 muligheder ift. afholdelse
- Vi hopper over marts mødet eller vi afholder i september.
- afstemning - Vi dropper marts mødet: Alle er for
- et indsigelse punkt på novembermødet: Alle er for
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
- Lørdagsrengøring
- Vi tager den efter sommerferien - TAK LILIAN
TV-Stuen:
- Retningslinjer - De ansvarlige undersøger hvor mange der må være i lokalet.
- Bookingsystem + rengøringsystem
- Ikea fix
Evt.
Politi
- Vi har haft problem med nogle drenge der har sparket døre ind og begået tyveri og
hoppet på tagene ved vuggestuerne
- Vi skal ringe til politiet med det samme.
- Hunde fra kolonihaven.
Dato til sommerfrokost
- 3. Juli
Arbejdsdag inden sommerferien ?
- 3. Juli Kl: 13:00
- Tavlerne i opgangene fortsættes, så de er klar til når nye beboer flytter ind.
Kommende Møder:
Ordinært møde 11/08-2020
Sommerfrokost: 3. Juli

