Referat af ordinært Beboermøde d. 29. Marts 2017 klokken 20.00
Dirigent: Tobias Kaihøj
Referent: Søren Ahlers
1. Formalia
Det blev konstateret, at mødet var lovligt indkaldt.
Referat fra sidste møde blev godkendt
Dagsordenen blev godkendt med den bemærkning, at ingen havde søgt bevillinger,
hvorfor punktet udgik.
2. Meddelelser
Der var ingen meddelelser fra andre end Beboerrådet og Beboerrådgiveren, jf.
nedenfor.
3. Orientering fra Beboerrådet
Ernst stopper pr. 1 maj. Der vil være en reception.
Der vil blive påbegyndt en betonrenovering senere på året. Denne vil foregå indtil
efteråret og vil skabe en del larm. Arbejdet genoptages til foråret og forventes
færdigt i 2019. Det er primært facaderne/altanerne, der vil blive renoveret.
BR har lavet en facebookside, der løbende vil informere om vores arbejde og
aktiviteter på kollegiet.
Et studierum er snart klar til brug - mere info følger på facebook og hjemmesiden.
Beboerrådet har desuden gjort meget for at blive mere effektive. Der er indført
arbejdsdage og beboerrådslokalet er renoveret.
4. Orientering fra Beboerrådgiveren
Ikke nogen meddelelser, men har afholdt SNAK-arrangement. Der vil blive
eksperimenteret med foodmaker-arrangementer på tværs af opgange.
5. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende
regnskabsår
Budgettet blev gennemgået af formanden. Der var enkelte opklarende spørgsmål,
hvorefter budgettet blev enstemmigt godkendt.
6. Beløb til åbent hus-arrangementer
Det blev foreslået at hæve beløbet til 2500 kr. Forslaget blev frafaldet, da
Beboerrådet forklarede, hvad formålet med dette beløb er samt, at der er andre
muligheder for at søge penge. Beløbet blev efter en kort debat fastholdt på 600 kr.
7. Kollegiets budget
Kollegiets budget blev gennemgået af formanden. Efter enkelte opklarende
spørgsmål blev budgettet enstemmigt godkendt.
8. Valg til Beboerrådet
Beboerrådets størrelse blev udvidet til 7 personer. Lilian Ekström (195) og Sandie
Akkermans (117,6) er valgt til beboerrådet. Deres valgperiode løber indtil det
ordinære valg i efteråret.
9. Honorar til parlamentariske revisorer, til omdeling af indkaldelse til
Beboermøde og til beboermødereferenterne
Honoraret til revisorerne fastsættes enstemmigt til 300 kr./revisor.
Honorar for omdeling bortfalder, da dette i dag gøres elektronisk.
Honorar til referenten fastsættes enstemmigt til 0 kr. Opgaven tænkes fremover

varetaget af BR, der ikke må modtage honorar for opgaven, hvilket er grunden til,
at beløbet er sat til nul.
10. Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster
Beløbet fastholdes på 300 kr./person, dog maksimalt 3000 kr.
Til begivenhederne inviteres Beboerråd et samt klageudvalget. Partnere inviteres
ikke.
11. Eventuelt:
Der blev diskuteret og spurgt ind til flg.:
a. Der mangler information til folk, der skal starte (og lukke!) en
aktivitetsforening. Beboerrådet tog det til efterretning og vil se på det ved
lejlighed. Det er uklart hvornår.
b. Der var spørgsmål til fotoforeningen. Det blev oplyst, at vi har alt udstyret,
og at man blot skal afholde en generalforsamling.
c. Haveforeningen: Der var spørgsmål om, hvordan foreningen startes op.
Beboerrådet besvarede delvist spørgsmålene og henviste til at tage kontakt
efter mødet.
d. Der savnes generel information om foreningerne: BR vil se på sagen ved
lejlighed.
e. Der er et Google-maps kort på kollegiets hjemmeside, som slet ikke er
opdateret. Webmasteren lovede, at der vil blive set på det.
f. PCB: Der var spørgsmål til, at der konstateret mindre forekomster af PCB.
Beboerrådet oplyste, at de målte niveauer lige akkurat var over
grænseværdien. Nærmere undersøgelser følger.
g. Der var kritik af rengøringsordningen for opgangene. Kritikken vedrørte
beboernes begrænsede mulighed for at gøre indsigelser. Beboerrådet
oplyste, at rengøringsordningen er den mindst dårlige - men ikke
nødvendigvis en god - løsning på de problemer, der er med rengøringen på
mange opgange.
Beboerrådet agter ikke foretage sig noget for at ændre på dette, medmindre
der kommer konkrete forslag. Den fremførte kritik er hørt før - og
beboerrådet er overvejende enige - men der er ikke foreslået nogen bedre
løsning. Konkrete løsningsforslag modtages meget gerne.
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