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Beboerrådsmøde d. 09. Maj 2017 kl. 20.00
Til stede: Søren, Tobias, Bo, Rikke, Lilian, Pascal og Sandie
Gæster: Sanne, Sebastian (haveforeningen)
Referent: Søren
Siden sidst
Ernst er stoppet og har sat rekorden i flest facebook-likes på den uofficielle skjoldhøjgruppe.
Søren var i går til debatmøde om boligpolitik i Aarhus og stillede spørgsmål til
renoveringsansøgningen. Til juni er det 11 år siden, at den blev sendt - vi mangler dog fortsat
svar. Måske kan der i forbindelse med kommunalvalget lokkes et svar ud af byrådet… Det var i
hvert fald, hvad bl. a. Borgmesteren lovede i uklare og tvetydige vendinger.
Varmemester
Tom er ny varmemester. Vi byder ham velkommen
Kollegiekontoret:
PCB-niveauet er målt. Det er lavt, så der skal heldigvis ikke gøres noget.
Tørresnore: Ifm. betonrenoveringen skal der opsættes to kroge til én tørresnore på altan.
Beboerrådgiver:
Laver fremvisninger for kommende beboere - ønsker det på forsiden af hjemmesiden. OK med
BR.
Efterspørgsel på loppemarked. Sanne ser på muligheden for at arrangere det.
Der kommer desuden info om eksamensro.
Eventudvalget:
Er kommet i gang. Har spillet rundbold med stor succes. Nye og ukendte mennesker deltog.
Bålaften kommer i næste uge, hvis vejret tillader det.
Haveforeningen:
Ønsker tilladelse til brug af havearealet. Dette kan gives på følgende betingelser:
- Vedtægterne ændres, så eksklusioner ikke behandles af BR, jf. BR’s vedtægter.
- Løbende oprydning og vedligeholdelse af arealet. Der skal således ryddes op i efterladte
byggematerialer, havestole, skrald osv.
Ligeledes skal græsset mellem haverne slås regelmæssigt.
- Foreningen opkræver kontingenter og påbegynder sin reelle eksistens.
BR råder i øvrigt til, at låsen skiftes. Haveforeningens nye kasserer Lars Mikael Doring kan få
overdraget midlerne fra Agnes Skriver Jørgensen.
Oprydningen og vedtægtsændring skal være sket d. 1/7.
Musikforeningen:
Musikforeningen har stadig ikke svaret vores henvendelse. Adgang lukkes midlertidigt - Tobias
håndterer det.
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Klageudvalget
Har brug for nye medlemmer. Denise er trådt ud. Der er travlt. KU bemyndiges til at lave opslag
og annoncere. KU vender tilbage, hvis der er egnede kandidater.
Skift til Danske Bank
Bo snakker med KK, om hvorvidt det vil være en fordel.
Plantegning over skraldespande
Tegning opdateres af Sandie og indsendes derefter til KK. Så kan der forhåbentlig blive opsat
skraldespande.
Skifte låg til sandkasse på legepladsen
Der skal laves et nyt låg, hvorefter sandet skal skiftes.
BR-lokalet
Der skal købes et whiteboard. Varmemesteren skal informeres om, hvordan lamper m.m. skal
sættes op. Bo har meldt sig til at undersøge nærmere.
Facebooksiden
Hvis der skal laves event med en dagsorden, så skal den ajourføres.
Konstituering
Ny kasserer søges - vi går i tænkeboks.
Kommende møder:
Ordinært møde: Tirsdag d. 6. Juni kl. 20.00.
Evt.
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