Beboerrådsmøde d. 9 Februar 2021 kl. 20.00
Til stede: Bjarke, Maja, Marc, Lilian, Jens, Christian og Aurelia
Afbud: Kathrine
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt
Fremadrettet - Det konstituerende møde skal have sit eget referat.
Siden sidst:
- juleferie
- Rigtige mange mails!
- Finde løsning til delegering af mails
Kollegiekontoret:
Skjoldhøj 2,0
- Fremtiden for kollegiet: Planen er at vi skal gå til 3-400 studieboliger, tidsramme er
6-10 år ude i fremtiden.
- Renovere eller genopbygge?
- Spørgeskema: Hvad skal der være på et kollegie?
-

Kommunen ønsker blandede boliger

-

Begivenhed: Spørg kollegianerne

Driftsmøde -budget
flyttet.
Diana: Fodbold-halløj der vil låne nogle værelser herude til nogle spillere.
- Lilian har sagt go for det.
Springbrættet: Har indtil videre 5 lejligheder, men vil gerne på sigt op på 7 - muligvis flere.
De lejer både 2-værelses og 1-værelses. Springbrættets bostøtterne har et samarbejde med
beboerrådgiveren.
Beboerrådgiveren:
Siden sidst
- Æbleskive-arrangement. Fin succes.
- behov for samtaler blandt beboerne
- Fritidscenter Aarhus: 6-8 gange med workshop -> arrangement.
Varmemestrene:
Musikrum - Nye ruder! Ingen Folie pga. eksplosionfare
- Gardiner: 7000,Skydedøre centerbygning:

-

Færdig med lister til foråret

Centerplads
- Store planer for centerpladsen:
- Billede sendt på facebook
Baren:
- Fortsat lukket:
- Intet nyt fra bestyrelsen
- økonomien er lidt presset.
Eventudvalget
- Ny formand: Amalie
- Næstformand: Kamille
- Tag fat i Kathrine
- HVIS EU skal bruge noget, så skal de henvende sig til Beboerrådet.
Sommerfest: (På dagsorden fra Februar til September)
- Maja vil gerne hjælpe til
- Venter med planlægning indtil corona situationen er lidt tydeligere
Økonomiansvarlig:
3 ud af 4 ansøgninger fra Beboermødet er blevet udbetalt. Vi afventer fortsat kvitteringer fra
eventudvalget.
Webmaster:
Der arbejdes hos kollegiekontoret på en ny hjemmeside. Der har været lidt forsinkelse fra
udbyderen.
Beboermøde marts - budget
- how to beboermøde skal laves
- udsættes indtil at vi må afholde det fysisk - Dog ikke 2 møder i ét ligesom i november
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
-

-

Evt.

Foreningslokale (Bjarke):
- Mangler nogle småting dernede (skabe)
- Næsten klar til brug
Skjoldhøgen:
- Information vedr. Beboermødet (budget) skal sendes til redaktionen
- Centerpladsen
- Nye kasser til opbevaring af gamle Skjoldhøj-versioner
- Godkendt
Printeren (Christian): Christian skal købe en printer til BR (fuldmagt)

-

-

Lilian: Forretningsudvalg: arrangement for alle beboerråd: Hvordan får vi liv i vores
kollegie igen?
Ravnsbjerg og Lilian: arrangementer hvor kollegierne konkurrere mod hinanden
- Tager den videre til baren
Hvorfor sidder vi i beboerrådet - arrangement

Kommende Møder:
- 09/03/2021 - Kl 20:00 (online) - Google Meet

