Beboerrådsmøde d. 9 marts 2021 kl. 20.00
Til stede: Lilian, Bjarke, Christian, Jens, Kathrine. Maja ved 21-tiden.
Afbud: Marc
Manglende Afbud: Aurelia
Godkendelse af sidste Referat:
Forsinkelse på rettelse af referatet
Siden sidst:
- Aurelia Eldevig flytter og udtræder derfor af BR
- Renoveringen af centerplads er påbegyndt.
- Der er stadig Corona
- Ny printer i beboerrådet
Beboerrådgiveren:
Maja er forsinket kommer klokken 21.00
- Organisationsdag;
- Hvem sidder i de forskellige organisationer og deres opgaver
- Reklame for BR og posterne deri.
- Videreformidling til beboere der kunne være interesseret
- Frivilligcenter Arhus:
- De næste 6 - 7 tirsdage
- Mulighed for foreninger eller det aktive sociale liv på kollegiet
- Samling af information og formidling for kollegiet, Beboerrådet, Varmemestrene, og
foreningerne.
- Opsætning af TV-skærm med henblik på information-formidling.
- Uddybende plan er nødvendig for sikring af skærm
- Spørgeskema; Spørgeskema til beboere.
- Maja, Lilian & Sarah (ikke BR-medlem).

Varmemestrene
300 ledige boliger (skøn fra Tom)
Rengøringsudbud på fællesarealer.
D-badeværelser skal males.
Planer om at: opgangene skal friskes op. (Indgangsparti og op til fællesrummets indgang.)
Lærling
Baren:
- Intet nyt siden sidst
Sommerfest: (På dagsorden fra Februar til September)
- Stadig corona
Økonomiansvarlig:
- Fremlægger budget på næste BR-møde

Webmaster:
- Der er lavet backup af hele hjemmesiden
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
- Christian og Marc har afsluttet opgave med ‘autosvar’
- Christian og Jens har fået slæbt ny printer hjem
- How-to beboermøde; Lilian har udarbejdet et dokument der kommer til at ligge i
BR-Drev
- Christian har oprettet mail til Eventudvalget

Eventudvalget
- Oprettelse af mail til Eventudvalget
- Manglende indkøb/indsendelse af kvitteringer for bevilliget
- Grundet manglende anmodning om udsættelse af indkøb, så er bevillingen
fra beboermødet, november, 2020, frafaldet.
- Ønsker Eventudvalget stadig at indkøbe udstyr må de indsende en ny
anmodning til næste beboermøde, når dette kan afholdes.
- Rystesammen-event mellem Eventudvalgets bestyrelse og Beboerrådet

Beboermøde:
- Indtil videre stadig udsat indtil videre.
- Afventer godkendelse fra KK.
- Fordeling af ansvarsopgaver:
- Indkaldelse; Christian
- Ansøgninger fra foreninger; Bjarke
- Dirigent; Christian
- Referent; Jens
- Reklame/information; Lilian & Maja
- Praktisk ansvarlig; Kathrine og Jens. Jens kontakter Baren med henblik på
brug af lokale
- Print af bilag fravælges. Projekter bruges i stedet.
Evt.
Referatet tjek ? (Sidst september)
Løsning på post der bliver sendt til beboer som ikke længere bor på kollegiet
Brug den røde kasse til returpost eller stil kasse beboer kan smide returpost i

-

Lav vejledning om hvordan beboer kan returnere post
Christian undersøger mulige løsninger mellem kollegiet og PostNord.

Kommende Møder:
d. 13.04.2021

