Til stede: Pascal, Kes, Søren, Murtaza, Frederik, Christina, Bo, Christian, Tobias
Afbud: Jacob

Fraværende uden afbud:
1. Siden sidst og opfølgning
a. Beboermøde se nedenstående
a. Status sommerfest
i.

Pascal og Christian står for sommerfesten, og har sørget for
alkoholbevillingen.

ii.

Der er blevet diskuteret indkøb/leje af telt til sommerfesten. Dette er blevet
nedstemt da det ses for dyrt og ikke belejligt.

iii.

Der er blevet ledt efter et band og hvis nogen af rådets medlemmer har
forslag er de velkomne.

iv.

Der skal udgives et budget for sommerfesten. Dette undersøger Bo.

2. Bankskifte
a. Beboerrådet ønsker at skifte bank fra Spar Nord til den samme som
kollegiekontoret, da det vurderes dette vil gøre det 
meget
nemmere.

3. Kollegiekontoret

a. Aflåsning af sauna i aften/nattetimer weekend
i. Dette udsættes til hvis der er problemer; når vi får den nye sauna.
b. Tilbud af ny sauna + opgradering af overvågning (Kes)
i. Tilbuddet fra Torben Kragh lyder på DKK 125.000, excl. moms. Dette
er blevet stemt om, og dette er blevet godkendt at bruge pengene på.
ii. Der har været to drenge der har sat ild til et toilet i centerbygningen.
1. Rådet har bestemt der skal sættes nye og flere skilte op til
vagtselskabet pga. stigende uhensigtsmæssig opførsel af
personer der ikke bor på Skjoldhøj. Det er begrænset hvor
meget vi kan gøre mod det, og en øgning af information
omkring vagtselskabet skulle kunne hjælpe.
2. Hvis der sker noget ulovligt som vagtselskabet ikke kan tage
sig af, skal beboerne ringe til politiet.
c. renovering af beton, prøvefelt i blok 1 eller 2
i. Der bliver lavet test for at finde et tilbud fra forskellige firmaer.
Overfladebehandlingen er ved at være slidt ovenpå, så det undgås
der kommer fugt ned til armeringen så det springer.
d. Fjernelse af basispakke til værelser (Søren)
i. Bliver udsat til det ordinære beboermøde til November 2016.
e. Pascal har fået forespørgsel på en “vaske app”
i.
4. Varmemester

a. Pascal skulle have sendt mail omkring hundekroge udenfor centerbygningen.
Pascal har 
ikke
fået sendt mail, og får gjort dette snarest muligt.

5. Beboerrådgiver

a. Der er blevet spurgt om at holde det årlige loppemarked til sommer, den 4.
juni. Dette ses som en fornuftig idé, og er godkendt.
6. Beboermøde
a. Den rigtige dato er d. 20/4 2016.
7. Brugsen forslag:
a. Skifte “vinduer” til træplader
i.

Det er noget kollegiekontoret skal tage stilling til.

b. Post Danmarks boks i gangen
i.

Det er besluttet at postboksen bliver stående i Brugsen grundet
pladsmangel.

8. Haveforening til skjoldhøgenes lokale?
9. De grønne piloter.
a. Christina sender en mail tilbage, men grundet mangel på kontrol af måling, så
har vi ikke mulighed for dette.
10. Ansøgninger
a. Skjoldbike spørger om officiel adgang til værkstedet.
b. Skjoldbike er blevet godkendt som officiel forening og har nu adgang til
værkstedslokalet.
c. Pelle Kahr Ipsen (126, 9) er formand for foreningen og står for at tildele
adgang til lokalet (109a, også kendt som værkstedet).
d. Skjoldborgen: har ansøgt og har fået DKK 2.500,. Pengene er gået til
generel indretning, inventar og pynt.
11. Evt.
a. Ingen punkter.

