Beboerrådsmøde d. 11. maj 2021 kl. 20.00
Til stede: Jens, Bjarke, Christian, Kathrine, Marc og Lilian - Repræsenter fra Skjoldhøgene
(Frederik) Skakklubben (Frederik), Skjoldborgen (Kristian) og Cafeen (Christina) og
Skjoldpower (Lau)
Afbud:
Manglende Afbud:
*Note: Grundet manglende informationer på vedtaget emner fra beboerrådsmødet, d.
11.05.21, så er disse informationer indsendt efterfølgende efter beboerrådet er blevet
informeret og givet deres godkendelse.
Godkendelse af sidste Referat:
Siden sidst:
- Afstemning om genåbning af SkjoldPower og Café Skjoldhøj
- Kollegiekontoret har givet det grønne lys til genåbning af fitnesslokaler og
sociale aktivitetsforeninger.
- Corona-pas er ikke nødvendigt for SkjoldPower.
- Såfremt Cafén ønsker at have udskænkning er der krav om
fremvisning af negative tests på lige fod med andre
udskænkningssteder
- Beboerrådet har stemt om hvorvidt det vil lade SkjoldPower og Café Skjoldhøj
genåbne. Afstemning blev afholdt på Facebook, og beslutningen blev som
udgangspunkt taget på baggrund af mailkorrespondance med
Kollegiekontoret.
- Beboerrådet gav grønt lys til genåbning med følgende krav:
- COVID-19 krav og restriktioner skal overholdes af
aktivitetsgrupperne: maks. personer, afspritning, etc.
- Det er op til den enkelte bestyrelse at vurdere om en
genåbning er mulig og bør udføres med hensyn til førnævnte
krav.
-

Ventilationsmuligheder: BR spørger varmemestrene
Jens undersøger KVM i lokalet ‘
Afstemning
- Hvis KVM stemmer overens med 4 personer i lokalet, skal SP have lov til at
have 4 mennesker.
- BR stemmer for

-

Haveforeningen
- Haveforening fik ikke lånt en havefræser pga. problemer med logistikken.
- Brugte for 800,- event-midler.

Beboerrådgiveren:
- Spørgeskema update
- Omhandler trivsel, kommunikation og det sociale liv.

-

-

-

-

præmie for at svare - gavekort fra Brugsen
BR aftaler rammebeløb som beboerrådgiver har til rådighed til præmier ved
afsluttet spørgeskema:
- BR stemmer for Max 500,- kr til præmier - det er vedtaget
Organisationsdag?
- Efter beboermødet:
- Workshop som handler om “os” (beboerrådsmedlemmerne)
Studierum og TV-stuen
- aftale med Tom om at renoverer studierum - Skal være mere attraktivt at
komme der
- Smide tallerkner over i BR eller Reuse
- Prisliste for Tv-stuen (nyt servicé)
Sankt Hans og rundvisninger
- Arrangement (Maja og EU)

Varmemestrene:
- Brandeftersyn
- Enkelte påbud, manden var grundig på den trælse måde. Hvilket har betydet
der kun må være 1 køleskab og 1 fryser på opgangene. Tom forventer han
kommer og tjekker at påbuddene er overholdt.
- Kontoret er genåbnet
- Der er ændrede åbningstider om onsdagen og ændrede
nøgleudleverings-tidspunkt
- Postkasse til post sat op
- Ny mand ved navn Thure, som er tømrer.
Baren:
- Baren er genåbnet!
- Første weekend var torsdag til lørdag, d. 29.04 - 01.05.21.
- Lige nu stopper udskænkning kl 22.00
- Stor succes de første 2 uger - dog har der været et hav af mennesker.
- Beboere har stadig mulighed at låne baren fra 23-02 såfremt at der er
en bartender og ædru-ansvarlig til stede.
- Gammel alkohol - vi har tabt mindre penge, da vi har haft 2 for 1 tilbud
på vores øl.
Sommerfest:
- Grundet fortsat udsættelse af afslutningen for COVID-19 vaccinationerne bør man
måske overveje følgende:
- Er der risiko for at festen afholdes i september?
- Der foreslås oktoberfest, d. 16.10.21
- Vedtaget
- Ved en fortsat udskydning, skal der så indhentes telte og varmeblæsere?
Beboermøde:
- ‘Dato
- Forslag til at blive onsdag, 16.06.21
- Vedtaget

-

De forskellige opgaver
- Ingen ændringer af rollefordeling
Status på How-to dokument

Økonomiansvarlig:
- Det står fortsat meget stille
Webmaster:
- Kigger fortsat på en samlet kalender løsning
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavefordeling:
- Foreningslokale:
- Hr. Olsen har endelig fået indkøbt skabe + (hængelåse)
- De første foreninger er begyndt at få adgang
- Følgende er godkendt på mødet d. 11.05.21, men vedlagt efterfølgende:
Beboerrådet foreslår at lave en startpakke af diverse kontorartikler til skabene
i Foreningslokalet, nr. 115A. Såfremt foreningerne ønsker andre kontorartikler
eller nye, forventes det at de selv indkøber.
- Pakken skal indeholde: mapper m. plastiklommer, notesblokke og
diverse skriveredskaber.
- Intet beløb fastlagt.
- Vedtaget.
- Den endelige pakke indeholder:
- 2 stk mapper
- 25 stk plastlommer til dokumenter
- 2 stk blokke post-it-notes
- 1 stk notesbog
- 1 stk notesblok
- 2 stk overstregningspenne
- 2 stk permanent marker
- 8 stk kuglepenne
-

Haveforening - underskrift af aftale

Eventudvalget:
- Festivalkomiteen
- Ny bestyrelse
- Amalie (formand), Kamille (næstformand), Sandra (Kasserer) og Bjarke
Krogstrup (Menig medlem)
-

Tidligere Events
- Påskejagt m. Maja
- Rigtig mange mennesker! stor succes
- Løbearrangement (Søren)
- deltagelse - potentiel chance for at lave
- Online julearrangementer

-

Fremtidige Events:
- Sankt Hans Event - Grill og bål
- Festivalen

-

-

RIU:
-

-

-

50 deltagere (kan udvide det) (4 kvm) -> indhegner området
Coronapas - Armbånd -> 2 forskellige armbånd for at sikre
coronapasset
Coronavagter -> 4 timers vagter
Ædru ansvarlig: Kathrine (Emergency call)
Ingen Lounge
Aktiviteter (corona venlige -> ingen pool)
Pavillioner kan købes (EU skal ikke tjene penge)
Musik: Daddy DJ

-

Lån af bænkesæt (EU skal skrive under)
EU skal kontakte Tom ift. slå af græsplænen
EU skal huske at søge penge til DJ

Mulighed for events som rundbold, fodbold etc. i løbet af sommeren

Antaget at Aurelia ikke længere er medlem. Har skrevet på messenger og sat hende
cc på mail. Desværre uden tilbagemelding. Kk vil lave indkaldelse når det igen bliver
aktuelt. Herfra skal der sandsynligvis findes en ny repræsentant.
Møde i RIU 06.07.21
- Vi skal have et medlem ind SENEST d. 06.07.21
- Jens opstiller for den nuværende beboermøde.
- Det forventes at afhøre potentielle nye medlemmer

Foreninger:
Brandsikkerhed:
- I lyset af det seneste besøg fra brandmyndighederne så bør vi i beboerrådet måske
spørge til sikkerheden i foreningslokalerne, hvor der er størst risiko for uheld.
Varmemestrene kan ikke forsyne foreningslokaler med sikkerhedsudstyr.
- Mulige forslag:
- Bryggerlauget (har ét stk 1kg brandslukker, selvindkøbt)
- Caféen
- Kreatinget
- Beboerråds lokalet
- Andre?
-

Forslag til muligt sikkerhedsudstyr:
- Brandslukker: 1 - 2 kg (79,- til 159,- Harald Nyborg) - Vedtaget
- Førstehjælpskasse (99,- Harald Nyborg) - Vedtaget
- Brandtæppe (129,- Harald Nyborg) - Ikke vedtaget
- Følgende er indsat post-møde:
- Refleksvest (24,95 - Harald Nyborg) - Vedtaget
- Kasse til samlet opbevaring (10,- Harald Nyborg) - Vedtaget

-

Bjarke står for indkøb
- Sikre brandalarmer i hvert lokale

Foreningslokale, Nr. 115A
- Forslag: Sikre adgang for både formand, næstformand OG kassér for en bestyrelse
- Årsag: Kasséren får mulighed for opbevaring af kvitteringer, m.m. i lokalet og
have adgang.
- Vedtaget
Ansøgninger:
Skjoldborgen:
- Åbenthus arrangement
- 2 x åbenthus arrangementer: 29.05.21 + 30.05.21
- Ansøger om 800,- til sodavand
- Vedtaget
Haveforening:
- Ansøger om beboerråd-midler
- Har 1294,30 kr. tilbage
- Ansøger om 1199,40 kr.
- Vedtaget - med en forventning om inventarliste.
- Bjarke tager kontakt til Haveforeningen med henblik på
anskaffelse en inventarliste og adgang til foreningslokale.
Dialog: Skjoldborgen & C.C. Skjoldhøgene
- Dialog om adgang til Skjoldborgens foreningslokale
- Problematik:
- Skjoldborgen:
- Ønsker at C.C. Skjoldhøgene bliver en del af Skjoldborgen, hvis ikke
direkte så som en subunit.
Fordelen for Skjoldborgen vil være et større medlemsantal og dermed
en større indkomst i form af kontingenter.
(Skal det vurderes Skjoldborgen er formentlig i økonomiske
vanskeligheder. Skjoldborgens lokale trænger til en kærlig hånd.
Udsmykning bør være en høj prioritet)
- C.C. Skjoldhøgene:
- C.C.Skjoldhøgene ønsker at få adgang til Skjoldborgen designeret
lokale med henblik på at udføre deres foreningsaktiviteter: Skak.
Skjoldhøgene ønsker at være en selvstændig forening da de ingen
interesse har i at opgive deres kontingenter til Skjoldborgen.
-

-

Kontingent (Marc) - Vi har allerede en fælles interesse, derfor skal vi ikke dele det op
i 2.
Frederik (skakklubben) - Vi skal bare have et lokale -> Vi vil have det for at bevare
vores egne interesser.
BR (ikke flere ledige lokaler) ->

-

Sidste udvej:

-

-

Beboerrådet gennemtvinger en beslutning baseret på dets vurdering, udenom
foreningerne.
BR mener:
Kan Skjoldborgen og Skakklubben dele lokale via. bookingsystem?
Skakklubben vil anvende Skjoldborgens lokale til at spille og holde møder De vil derfor ikke anvende nogle af skjoldborgens spil og andre
værdigenstande for derfor at forpligte sig til at man ikke har betalt kontigent

Muligt forslag: Udarbejd en handlingsplan for Skjoldborgens lokale og fremtid.
- Funktion:
- Skabe
Konklusion:
-

BR vil gerne have at foreningerne skal lave en aftale iblandt hinanden - hvis der er
uenig tager over ender BR med at stå med ansvaret for hvad og hvem der skal have
lokalet.
-

Udstyr i foreningerne indkøbt for beboerråds- og beboermøde midler
Regler for salg og udsmidning af udstyr i foreningerne:
- Beboerrådet er blevet opmærksom på en gråzone angående udstyr i diverse
foreninger, som skal defineres.
- Dilemmaet er som følge: Kan foreninger videresælge eller udsmide udstyr som
potentielt er betalt for at beboerrådet eller af midler godkendt fra beboermøde, da
dette udstyr teknisk set er ejet af kollegiet.
- Forslag:
- Udstyr hvor der er bevis for at det er købt for
beboerråd/beboermøde-midler kan IKKE videresælges eller udsmides
UDEN beboerrådets godkendelse.
- Defekt og ødelagt udstyr kan udsmides af foreningens
bestyrelse, såfremt det besluttes.
- Udstyr, hvor der er bevis for at det er købt for kontingent-penge er
foreningens ejendom, og bestyrelsen kan bestemme hvorvidt de
ønsker at sælge udstyret med henblik på at pengene går tilbage til
foreningen.
- Det er vigtigt at gemme alle kvitteringer/bilag fra indkøb, og
evt. digitaliserer dem for bedre præservering.
- Udstyr hvor der IKKE er bevis for at det er købt for kontingent penge
skal antages at være købt for beboerråd/beboermøde midler, og
dermed kollegiets ejendom. Det må derfor ikke videresælges uden
beboerrådets godkendelse.
-

FREMADRETTET:
Skal informeres ved på foreningsgruppen og beboermøde
- Beboerrådet ønsker fremadrettet at alle foreninger fremsender et regnskab
for at kunne ansøge penge fra beboerrådet.

-

-

-

Det anbefales at foreningerne fremsender et regnskab for hver
påbegyndelse af et nyt semester
Ønsker foreningerne at sælge udstyr hvor der er tvivl om hvorvidt udstyret er
indkøbt for kontingent midler eller beboerråd midler, så skal beboerrådet
underrettes.
- Bestyrelser kan udsmide ødelagt udstyr.

Foreninger, åbent hus og events:
Der skal være en klar adskillelse mellem ‘åbent hus’ og ‘events’ afholdt af
foreningerne på eget initiativ uden om Eventudvalget.
Foreningerne har jævnført ‘Vedtægter for Skjoldhøjkollegiets beboerråd og
beboermødets officielle bestemmelser’, mulighed for at søge midler fra beboerråd,
2.500,- pr regnskabsår, samt midler til ‘Åbent hus’-arrangementer, 800,- pr
regnskabsår. Men ingen steder nævnes det at foreningerne kan søge om midler til
events på eget initiativ, ej heller er der fastsat et maks. beløb.
- Såfremt det bliver muligt for foreningerne at søge om “event”-midler, så skal
der laves et regelsæt:
- Vil et event betyde at foreningen bruger sine ‘Åbent hus’-midler først
eller er det en sekundær type udbetaling.
- Skal det indskrives i beboerrådets officielle bestemmelser?
-

Evt.
Referatet tjek ? (Sidst september)
Den halvblinde formand har læst referaterne igennem og de må derfor gerne lægges op på
hjemmesiden. Der mangler nogle så vi skal lige være OBS på at alle er der.
Sauna:
Der er kommet et spørgsmål angående Saunaen: Hvornår forventes den at åbne
igen?
- Varmemesteren siger det er op til os
- afstemning: Saunaen åbner såfrem at KK giver grønt lys
- Vedtaget
Sedler på vaskemaskinerne
Kommende Møder:
11/05/2021

