Til stede: Bo,, Jakob, Tobias, Christian, Christian (Damm), Christina, Kezz, Frederik,
Johannes
Afbud: Pascal, Søren
Manglende afbud: Murtaza
Gæster: Sanne, Johannes, Jan og Peter

1. Siden sidst
a. Varmemestrene er begyndt at installere låse.
b. Der er stadig godt i gang med at få lappet tagene stadig.
c. På tirsdag (d. 17.) bliver gulvene slebet ned i baren.
d. En ny varmebørge (Michael) er startet.
e. Kollegiet har fået nyt tilbud på overvågning.
2. Beboerrådgiver
a. Sanne har været på ferie i Portugal. Har surfet og lavet yoga. Vejret var ret
dårligt åbenbart.
b. Intet nyt.
3. Kollegiekontoret
a. Status på nye parkeringslamper (LED)
i.
Rykket til næste møde.
4. Varmemester
a. Der er startet en ny varmebørge.
b. Kes snakker med varmemestrene omkring cykelforeningens adgang.
5. Beboermøde fra 20/4
a) Dirigentløn/referentløn
i)
Christian og peter skal honoreres for deres roller.
1) Peter: Referant
2) Christian: Dirigent
6. Give Bo adgang til netbank ( Det skal fremgå af referatet at han kan få adgang )
a. Bo Sebastian Schliemann Haug er blevet valgt som kassér, og har fået
adgang til beboerrådets bankkonto.
7. Postboksen i foye, eller ingen postboks
a. Der er blevet målt op i foyeen til postboksen. Der er plads til den bliver rykket
 der er endda plads til den en tak større, som beboerrådet synes vil være
optimalt da en stor procentdel af pakkerne ikke kan være i bokse, og bliver
sendt videre. Mike vil dog stadig gerne vedholde kontakten til Post Danmark.
8. Frugtlund  Jan
a. Haveforeningen har fået en talsperson fra S
mag på Aarhus, o
g vil høre om
der er interesse for at kollegiet får en frugtlund. Alt betales af S
mag på
Aarhus
og lyder til de har interesse i projektet.
b. Beboerrådet har intet imod initiativet, men vil se en skriftlig aftale før vi kan
tage en endelig beslut → Jan arbejder videre med initiativet.
c. Afhængig er den juridiske aftale, vil beboerrådet gerne godkende det. Kes
sender forslaget videre til Torben Kragh, for at være sikker på vi ikke
overtræder nogen regler.

d. Vi er ved at forhandle med kolonihaveforeningen, og de skal være med inde
over projektet, før vi godkender initiativet.
9. “Hundepark”  Jan/Kes
a. Der er blevet foreslået at bygge en hundeskov i forlængelse med
haveforeningens område og eventuel frugtlunden. Dette er blevet sat på
dagsordenen, da der er opstået et problem med ejere der lukker deres hunde
ind i dagplejen og vuggestuen og lader deres hunde skide derinde 
problemer med børn der spiser hundelort osv.
b. Kes kontakter Torben ang. dette initiativ, for at høre hvordan proceduren
forholder sig med opretningen af hundeskoven.
c. Beboerrådet kan ikke bevilge penge lige nu, men ser muligheden som positiv
og attraktiv.
d. Beboerrådet drøfter det til næste møde efter Torben er blevet kontaktet.
10. Evt.
a. Beboerrådet har diskuteret adgang til lokalet  og det skal skærpes. Hvis det
bliver et problem bliver det diskuteret yderligere til næste møde.
b. Christian og Pascal, de ansvarlige for sommerfesten, spørger om et budget
for sommerfesten. Dette er først muligt når Bo har adgang til banken og sker
når Pascal indsender papirene.
c. Fodboldklubben har fået en bevilging de ikke har brugt. Denne bevilging skal
opdateres før de kan få pengene grundet skift af kassere.
d. Værkstedsforeningen har spurgt til råds omkring indsendning af vedtægter.
De er blevet sendt til Søren men skal sendes til beboerrådets email, som står
på hjemmesiden. De spørger også efter en brandslukker, og bliver smidt på
dagsordenen til næste beboerrådsmøde.
e. Haveforeningen vil gerne have at beboerrådet rykker på fodboldklubbens
brug af deres lokale.
f. Frederik har spurgt beboerrådet om optimering af møbelretunerings
proceduren. Det bliver diskuteret til næste møde.

