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Beboerrådsmøde d. 14. Marts 2017 kl. 20.00
Til stede: Pascal, Bo, Tobias, Søren
Gæster: Sanne
Afbud: Rikke
Referent: Søren
Siden sidst
Vi har fået lavet en masse praktisk arbejde. BR-lokalet er shinet godt op - om end det ikke er
færdigt.
Studierummet er næsten klar til brug.
Der var bestyrelsesmøde i går. Vi gennemgik de vigtigste ting - der henvises til referatet på
kollegiets hjemmeside.
Baren havde fået en venlig men bestemt henstilling fra BR om, at dens gæster skal dæmpe
sig, når de opholder sig udendørs, da en beboer har været generet af larm.
Beboerrådet føler sig voldsomt generet af en bestemt beboer. Pågældende ønskes opsagt.
Kollegiekontoret:
Der er ikke nyt vedr. problemerne med Miele
Varmemester
Ernst går på pension - afskedsreception d. 21. April. Mere info følger. En efterfølger er valgt.
Han starter 2. maj.
Beboerrådgiver:
Holder et arrangement med SNAK og skaberen af spillet d. 28. Marts.
Foreninger
Vi diskuterede problemer med lokaleadgangen til værkstedet.
Retningslinjer for lokaler
Er ikke udarbejdet endnu.
Domæne(r)
Det blev besluttet, at skjoldhøj.dk skal videresende til skjoldhoej.dk automatisk.
Tilbud fra Bolig:net
Der er indkommet tilbud fra bolig:net A/S om internet. Tilbuddet er ikke fordelagtigt nok i
forhold til besværet med at skifte. Vores nuværende internet er desuden væsentlig hurtigere
end det, der er lovet (formanden har oplevet hastigheder på næsten 300 Mbit/s).
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Nyt inventar til vores lokale
Vi diskuterede, hvad der skal indkøbes til lokalet. Der bliver indkøbt lidt bestik m.m. Resten
finder vi ud af på søndag.
Tilbud om samarbejde fra Djurslands Bank
BR er ikke umiddelbart interesserede, da vi har nok at se til i det daglige. Det kunne dog være
relevant ifm. Sommerfesten og/eller Baren.
Indkomne forslag fra Facebook-opslag
● Aflåselige depotrum - vi diskuterede det, men det er for dyrt.
● Udendørs work out - Vi er positive. Ideen vendes med Skjoldpower (Tobias er
ansvarlig). Placeringen er dog ikke helt ligetil.
● Skraldespande Røgfrit kollegium
Ideen blev luftet, men ikke fundet realistisk. Dog bør vi undersøge muligheden for krav om, at
lejligheden males ved
Studierum
Er nu næsten klar til brug, men der mangler lige de sidste praktiske detaljer. Når rummet
åbnes, så skal beboerne blot spørge Ernst (eller hans efterfølger) om adgang. Der skal ikke
åbnes for alle, da vi vil bevare overblik over, hvem der benytter rummet.
Ordensreglerne for rummet blev godkendt. De mangler blot at blive printet og ophængt.
Generalforsamling i Bolignet-aarhus
Søren deltager. Både Tobias og Pascal er interesserede i en post i bestyrelsen - vi ser lige
tiden an inden der træffes en beslutning herom.
Evt.
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