Beboerrådsmøde d. 13. april 2021 kl. 20.00
Til stede: Christian, Bjarke, Jens, Pascal, Marc og Kathrine
Afbud: Lilian
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
- Vi printer de tidligere referater og underskriver dem i BR-lokalet
Siden sidst:
-

Problemer med lys - udendørs arealet omkring 30 og på parkeringspladsen bagved
er lyset gået en gang imellem.
Små lys mellem blokkene der går (der er mange årsager til problemet)

-

intet nyt med personen der prøver at sælge vores bænke
Færdig med det grønne areal på centerpladsen

Beboerrådgiveren:
Maja er forsinket men kommer klokken 21.00
- Samarbejde med Frivilligcenter Aarhus kører videre som planlagt.
Varmemestrene:
- Brandeftersyn på gangene d. 26/04 - Det reelle tjek er d. 6/5
- BR laver opslag på Facebook efter dagens møde.
Baren:
- Stor oprydning i sidste weekend
- Klargøre til at åben
- Vi prøver at finde ud af hvad vi skal med alt vores alkohol (det meste er udløbet på
dato)
- Økonomi: Kistebunden er ramt.

Sommerfest:
-

Afventer stadig corona situationen.
Overvejelser om “Coronapas” til næste beboermøde

Beboermøde:
Vi er nødt til at vente på udmelding den 21/04 men Christian har lavet et udkast til en
indkaldelse.
Forslag til dato Hvis der åbnes for forsamlinger; 19/05 klokken 20.00
Jens har fået godkendelse til lån af barens lokaler, hvis det bliver nødvendigt.
-

Hvis ikke forsamlingsforbuddet ændres inden d. 1. Maj, udskydes mødet til d. 16 Juni
klokken 20:00.

-

Hvis ikke forsamlingsforbuddet yderligere bliver ændret inden d. 1 Juni. Bliver vi nødt
til at afholde mødet online.
- Christian og Jens tager teten. Følger status følgende datoer: 21/04, 01/05 og
01/06.

Økonomiansvarlig:
- Der er ikke sket noget da alle foreninger er lukket ned.
- I gang med at lave ‘how-to-kasserer’ manual.
Webmaster:
- Har været i kontakt med Simply i forhold til domæne.
- Problem med betaling: Kasserer betaler på nuværende tidspunkt meget eget
privat dankort, da der ikke er andre betalingsmuligheder.
- Der er taget back-up af hjemmesiden i tilfælde af det hele forsvinder.
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavefordeling:
- Christian har arbejdet med retursystem af post, så man kan sende post retur for
fraflyttede beboere.

Eventudvalget
- Løbe-event: Brugsen sponsorer eventet.
- Skjoldhøj festival komiteen er ved at komme på benene
BNAA - Bolignet Århus
Bolignet Århus har generalforsamling, og vi har grundet vores involvering i det, ret til at
stemme på og opstille 3 kandidater (lige nu er det Sorosh Taba. Søren Ahlers og Pascal
Grooters, alle tre tidligere beboere, beboerrådsmedlemmer og Søren og Pascal har tidligere
været formand for Br).
Sorosh og Pascal, som begge lige nu er vores kandidater, har kontaktet formanden og
spurgt om hvorvidt de kan få lov til at fortsætte.
Pascal kommer og fortæller lidt mere uddybende om det.
Såfremt ingen ønsker at opstille kan vi sende en mail til BNAA om at Sorosh og Pascal er
vores kandidater. Eller give en af dem fuldmagt til at stå for vores stemmer.
-

Generalforsamling d. 27/04/2021

-

Hvor meget tid? 4 store møder (ligger pr. kvartal)
Møder ligger i hverdagene (oftest fredag)

-

Vil det nuværende beboerråd stille en mandat op til BNAA’s generalforsamling?
- Det nuværende beboerråd vil ikke stille en mandat op. Pascal vil fortsat stille
op og repræsenterer Skjoldhøj

RIU
-

Da Aurelia har trådt ud af som BR repræsentant for Skjoldhøj

-

BR skal der findes en repræsentant.
Christian kontakter KK i forhold til om vi skal sende en ny repræsentant ind.
Opfølgning og mulig valg på næste møde

Foreninger:
SKMU:
- Ansøger om 800,- til åbent hus arrangement d. 29.05
- Afstemning: Godkendt.

-

Skakklubben:
Skakklubben er genopstået
Ønsker et lokale til foreningsaktiviteter
Bør der anmodes om liste over foreningens bestyrelsesmedlemmer
BR svar:
- Referat fra stiftende generalforsamling, vedtægter og forretningsorden skal
indsendes til BR.
- Så anbefaler BR at der findes et samarbejde om Skjoldborgens nuværende
lokale. Enten kan skakklubben og Skjoldborgen eksistere side om side, eller
også må anden løsning findes såfremt det ikke er muligt.
- Det forlyder at skakklubbens gamle skaksæt og ure står i
Skjoldborgens lokaler.
- Hvis et samarbejde kan fungere betyder det også at alle skakklubbens
medlemmer burde kunne få adgang til lokalet, modsat i det fælles
foreningslokale, hvor kun formand og næstformand på nuværende
tidspunkt kan få adgang.

Haveforeningen:
Haveforeningen har indsendt 2 ansøgninger af beboerråds midler samt
åbent-hus-arrangement:
- Ansøgning om midler fra beboerrådet: 2183,10 kr.
- Ansøgningen er med henblik på optimering af opbevaringen i
Haveforeningens skur, samt nye tændrør til plæneklipper (Bilag 2 mail).
- Haveforeningen har allerede tidligere i det nuværende regnskabsår
indkøbt for: 1205,70 kr.
- Det betyder at Haveforeningen kun har 1294,30 kr.
- BR vil bevilge midler til:
- 1294,30 kr. til følgende:
- Hylder m.m. til Haveskuret og evt. tændrørsnøgle,
såfremt anden løsning ikke kan findes.
- Afstemning: Godkendt
-

Forslag: BR forslår af indkøb til Haveskuret afventes og ansøges til
kommende beboermøde.
Tændrør til græsslåmaskine: BR anser tændrørene for værende
daglig drift og vedligehold, samt at beløbet er af så lille værdi at

-

-

foreningen burde kunne indkøbe dem for kontingent-midler. Her
lægges der vægt på foreningens pligt til at stå for generel vedligehold
af eget udstyr og daglig drift.
Tændrørsnøgle: BR anbefaler at låne af varmemestrene, eller
foretage indkøbet for kontingent-midler, igen grundet beløbets
størrelse.

Ansøgning til åbent hus arrangement: 2400,- kr
- Ansøgningen består af leje af havefræser fra Bauhaus ell. Silvan
(1000,-), benzin (150,-) og forplejning (1250,-) (Bilag 1 - mail).
- Budgettet for forplejning er sat til 1250,- med henblik på et
forventet antal deltagere på 15 personer. Ansøgningen er mere
en ‘øremærkning’ og såfremt det fulde beløb ikke bliver
nødvendigt, så bruges færre midler.
- Afstemning: Godkendt
Såfremt at Beboerrådet ikke godkender denne ansøgning til åbent hus
arrangement, så er der en sekundær ansøgning:
- Ansøgning til åbent hus arrangement: 1950,- kr
- Ansøgningen består af leje af havefræser fra Bauhaus ell.
Silvan (1000,-), benzin (150,-) og forplejning (800,-) (Bilag 3 &
4 - mail).
- Forplejningen er sat efter standardbudget for åbent hus
arrangementeter støttet af beboerrådet.

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.
TIL NÆSTE MØDE:
REGLER FOR FORENINGER: (IKKE færdigt)
Der mangler et generelt regelsæt for hvordan og hvorledes foreningerne kan sælge eller
udsmide udstyr som enten købt for kontingenter eller beboerråds/beboermøde midler.
- Udstyr købt for kontingenter tilhører foreningerne og bestyrelserne kan sælge og
smide ud som den finder nødvendigt.
- Udstyr hvor der IKKE er faste beviser i form af regninger eller referater, skal
behandles som værende ejet af kollegiet og beboerrådet. Foreningerne kan derfor
ikke videresælges eller udsmides uden tilladelse fra beboerrådet.
Events afholdt af Event Udvalget, aktivitetsgrupper og enkeltpersoner
- Kan aktivitetsgrupper/foreninger afholde individuelle events, uden at miste
muligheden for at søge “Åbent Hus” midler
- Høre events under samme beløb som åbent hus.
- Hvordan opgøres disse i budgettet
Kommende Møder:

11/05/2021

