Beboerrådet, Skjoldhøjkollegiet
Mødereferat

Åbning:
Der blev indkaldt til det vedtægtsbestemte møde for Beboerrådet på Skjoldhøjkollegiet kl. 20.00
den 4. februar 2015 i Beboerrådslokalet af Søren Spangsberg Ahlers.

Til stede:
Søren Spangsberg Ahlers
Dennis Oestermann
Andreas Olsen
Nicklas Benner
Helle Koudahl Kjær
Christina Lysholm Eckmann
Beboerrådgiver Jane Riddermann Christiansen (gæst)
Sönke Bohlmann (gæst)
Sorosh Taba (gæst)
Sabina Latifah Møller Kristensen (gæst)

Fraværende:
Jacob Brøbech Friis
Kes Williams
Frederik Rungø Johansen

Godkendelse af dagsorden
Den uddelte dagsorden blev enstemmigt godkendt.

Godkendelse af referat
Det uddelte referat af det forrige møde blev enstemmigt godkendt.

Beboerrådsmøde, punkter
Valg af referent: Christina
1. Siden sidst

D. 29. januar 2015 blev der afholdt driftsmøde.
Beboerrådet har afholdt julefrokost.
Eksamensperioden på kollegiet er afholdt.
2. Info fra KK, BR, KU

Der afholdes bestyrelsesmøde i marts.
Der afholdes RIU repræsentantskabsmøde d. 25. februar 2015 kl. 10.45. Helle stiller op som
repræsentant.
3. Varmemester

Referat fra driftsmåde kommer snarest når Torben er tilbage fra ferie.
Der indhentes priser på at lave rigtigt køkken i B-lejligheder (4+5 og 7+8).
Indenfor nærmeste fremtid udskiftes køleskabe i opgangslejligheder.
Klipning af buske på kollegiets område.
Oprydning på hele kollegiets areal inden april. Dette står Helle for.
4. Oprydning af ingeniørgange

Ingeniørgangene er opryddet for denne omgang.
5. Tagene

Rapporterede huller/utætheder samt brandkamme i opgange lappes præventivt så snart vejret
er til det.
6. Beboerrådgiver

Intet nyt.
7. Skjoldpower

Foreningen beder om lov til at aflønne medlemsansvarlige samt bestyrelse, da der lægges
mange timer i arbejdet. Man ønsker at aflønne grundet at det er en stor forening med ca. 120
medlemmer. Specielt de medlemsansvarlige mener man bør aflønnes, da de bruger ca. 20
timer månedligt på indmelding af nye medlemmer i de travleste måneder (ved
semesterstart). Aflønningen vil ske for foreningens egne midler og være på ca. 6-800 kr. per
mand per år. Alle beboerrådets medlemmer stemte for, men det blev pointeret at det
ligeledes skal vedtages på foreningens egen generalforsamling som afholdes lørdag d. 7.
februar 2015. Herudover skal foreningen fremadrettet fremlægge regnskab for Beboerrådet.
8. Bordtennisborde

Der er budgetteret til at indkøbe nye bordtennisborde, hvilket ikke er blevet gjort endnu.
Sabina står for opfølgning af dette. Skjoldpower anbefaler Fitnessgruppen som leverandør

på bordtennisborde til ca. 3000 kr./stk., hvilket Sabina meddeler Ernst. Hvis der ikke bliver
fulgt op på dette inden en fastlagt frist, sendes mail til Torben med CC til Søren Spangsberg
Ahlers.
9. Borde i C-lejligheder

Der blev stemt om hvorvidt bordene i C-lejlighederne skal afskaffes/udfases i fremtiden:
4 stemmer for
1 stemme imod
1 blank stemme
Hermed blev det vedtaget at de afskaffes/udfases i fremtiden. Det blev diskuteret hvorvidt
de skal opbevares i møbeldepotet eller bruges til andre gode formål, men det virker mest
hensigtsmæssigt at smide dem ud.
10. Webmaster

Ingen information.
11. Nyhedsbrev

Der er lagt en skabelon ud til BR angående information omkring nyhedsbrev samt
aktivitetstavle til foreningerne. Denne udsendes snarest muligt og nyhedsbrevet forventes at
blive udsendt for første gang i marts måned. Udkast godkendes på næste BR-møde.
12. Symaskinen

Helle har aftalt nærmere med Sabine omkring symaskinen som i nærmeste fremtid betales.
13. Diverse

Der blev vist interesse for en ”udendørs voksenlegeplads” med stativer til fysisk udfoldelse
samt et bålsted på kollegiet. Sönke indhenter priser og tilbud på træningsstativer mens der
også indhentes priser på bålsteder, evt. ved Aarhus Teknisk Skole.
Oprydning af BR-lokale: snarest muligt. Præcis dato fastsættes på næste beboerrådsmøde.
Bryggerlauget får malet lokaler i nærmeste fremtid.
Helle skal have nøgle til BR-lokalet.
14. Næste møde: 4. marts 2015 kl. 20.00
15. Evt.

Møde blev hævet kl. 20.15. Det næste beboerrådsmøde er kl. 20.00 den 4. marts 2015 i
Beboerrådslokalet.

