Referat af beboerrådsmøde den 14. december 2016 kl. 20.00
Til stede: Rikke, Pascal, Tobias, Bo, Søren
Gæster: Sanne (Beboerrådgiver)
Fraværende: %
Referent: Søren Ahlers
Siden sidst
Der er valgt et nyt og mindre beboerråd. Beboerrådet har konstitueret sig med Søren Ahlers
som formand, Tobias Kaihøj som næstformand og Bo haug som kasserer.
Kollegiekontoret:
Kassererkurset
 er meget dårligt placeret ift. eksamen. Både Bo og Pascal var interesserede i
at deltage, men har for travlt med eksamen. Vi ønsker det afholdt igen.
Tekøkken: Intet nyt
Lygtepæle: intet nyt
Der er fejl i de nye låse. Fejl i informationen.
KK spammer
Beboerrådgiver:
Afholder risengrødsarrangement i morgen. Holder ferie over julen og 3 uger i januar, hvor
der forventes lav aktivitet grundet eksamen.
Foreninger
Vi er i gang med at indsamle informationer fra foreningerne, men pt. er vi lidt på standby
grundet eksamenslæsning. Vi har fået informationer fra flere. Søren og Tobias får adgang til
værkstedet, skjoldhøgene og skjoldsnapperne.
Forretningsorden for BR:
Beholdes i nuværende form. Dog ændres mødetidspunktet til anden tirsdag i måneden (skal
opdateres på hjemmesiden).
Beboermøde
Vedtægter og husorden skal revideres. Arbejdsfordeling for BR, referent og dirigent skal
fastlægges præcist. Der er visse uoverensstemmelser med bekendtgørelsen, som der skal
rettes op på.
RIU (Det regionale indstillingsudvalg)
BR indstiller Tobias. RIU har formentlig rep-møde primo februar.
Studierum
Tobias kigger på, om der er lokaler. Lokalet tænkes etableret med kollegiets møbler. Rikke
laver en “husorden” for lokalet. På sigt kan der investeres i andre møbler m.m., hvis projektet
viser sig som en succes.
TV-stuen

Vi tilbyder den til barbestyrernee. Med instruks om skraphed ved rengøring. Der skal
desuden foretages pæreskift.
Nøgler
Rikke Bodholt Sørensen må afhente nøgle til BR-lokalet.
Beboerrådgiveren må ligeledes få en nøgle til BR-lokalet.
Julefrokost
Sct. Oluf el. lignende. Dato: Den 8. februar kl. ca. 18. Deltagere: Nuværende BR,
nuværende KU, Beboerrådgiver. Ansvarlig: Pascal. Pascal kontakter KU.
Næste møde:
Den 14. februar 2017.
Vi har workshop d. 3. februar om eftermiddagen. Mere info følger.
Evt.
Baren vil søge om midler til service og opvaskemaskine i starten af det nye år. Vi er positive
over for servicen. Opvaskemaskinen vil blive dyr, så det skal undersøges grundigt. Det bør
koordineres med John.

