Referat fra beboermøde 26/3-2014
1. Formalia godkendt, Dog med den tilføjelse at der i referatet fra forrige
møde havde indsneget sig den fejl at Dennis Lorentzen Oestermann, nr
95, ikke var blevet opført som valgt ind i beboerrådet. Dette er nu rettet.
2. Skjoldsnapperne, en fotoforening, er startet på Skjoldhøjkollegiet. De
holder til i 88A, og der vil komme et åbent hus arrangement snarest
muligt.
3. Der vil til sommer blive foretaget forskellige renoveringer på kollegiet,
såsom gavlrenovering, nyt puds, algerens samt sokkelrenoveringer på
nogle D-blokke.
Kollegiet er ikke særligt energivenligt, nærmere bestemt har vi E,F og G
klassifikationer. BR kigger på den energirapport der er udarbejdet
omkring dette, og ser på mulighederne for forbedring. Rapporten er også
tilgængelig på nettet.
BR opretter et aktivitetsråd. Dette råd skal via en aktivitetskonto kunne
lave flere aktiviteter for beboerne. Det er meningen at denne konto skal
bruges til aktiviteter der ikke har direkte relation til de her på kollegiet
eksisterende foreninger. Der kommer nærmere info om dette tiltag
snarest. Hvis du allerede nu har en god ide til en aktivitet, er du meget
velkommen til at kontakte beboerrådet.
4. Beboerrådgiveren vil pr. 1/5 blive fastansat, og aflønnet af kollegiet. Det
er også meningen at beboerrådgiveren skal indgå i et samarbejde med
det nyligt oprettede aktivitetsråd. Derudover er det tvivlsomt om
tirsdagscafeen kan fortsætte, da der i øjeblikket mangler midler, samt
frivillig arbejdskraft til den fortsatte eksistens. Hvis du har lyst at være
med til at hjælpe andre, er du meget velkommen til at kontakte
beboerrådgiveren. For kommende arrangementer, hold øje med
Skjoldhøjs Facebook-side, samt diverse opslag.
5. Alle ansøgninger om bevillinger blev godkendt.
Skjoldborgen vil oprette en konsolrum m.m. i 107 A, til brug med deres
bevilligede indkøb.
Det skal herunder nævnes at Skjoldborgen vil forsøge at få en ny lås på
døren indtil det rum hvor deres bevilgede anskaffelser skal opbevares.
Indtil dette er sket, opbevares disse forsvarligt andetsteds. Desuden skal
det bemærkes at der under denne bevilling ikke kan søges om
genanskaffelse, da der er tale om indkøb af brugte varer.
Under bevillingen til Baren, skal det nævnes at der tages forbehold for
design/model af stolene, dog vil prisen være den samme.

6. Rammebeløb og honorarer, blev fastsat som følger:
1. Beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilget til Åbent Hus
arrangementer, jævnfør § 13, stk. 7. 600,- kr.
2. Honorar til parlamentariske revisorer. 200,- kr.
3. Honorar for omdeling af indkaldelse til beboermøde. 300,- kr.
4. Honorar til beboermødereferenten. 300,- kr.
5. Honorar til valgbestyrelsen. (Dette bortfalder, da der ikke længere skal
findes en valgbestyrelse).
6. Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets, Skjoldhøgens og Netgruppens
årlige frokost. 300,- kr. pr. deltager, max. 12 deltagere + eventuelle enkelte
honoratiores.
7. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende
regnskabsår blev fremalgt og godkendt. Noter herunder omfatter:
Lukning af Skjoldhøgen, derved bortfalder udgifter til denne.
Sommerfesten indgår fremover under aktivitetsrådets aktivitetskonto.
På ovennævnte konto er der 50.000 kr. som der kan søges om midler til
aktiviteter fra.

7. Der blev forespurgt om det er muligt at indføre en form for
videoovervågning af kollegiet.
Det har vist sig at vi ikke er mere udsat for indbrud end de fleste andre
steder, (faktisk under middel ifølge politiets tal, dog fra 2012), og på et
møde på kollegiekontoret blev det oplyst at vi ikke er mere udsatte end
andre kollegier. Desuden giver videoovervågning ifølge politiet ikke den
ønskede effekt, de foreslår i stedet aktive beboere, dvs. vær opmærksom
på mistænkelige personer, biler m.v. Slutteligt er det ikke sikkert der vil
blive givet tilladelse til en opsætning af videoovervågning. Beboerrådet
mener derfor at det er for meget at sætte i værk, i forhold til problemets
størrelse.
Der blev omtalt et problem med åbentstående skraldecontainere. BR
undersøger om det er muligt at afhjælpe dette problem. /evt. ved hjælp af
skiltning m.m.)I mellemtiden opfordres alle kollegianere til at lukke
skraldecontainere efter brug, samt lukke åbne containere hvis de ser
nogle.
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