Beboerrådsmøde d. 08 Oktober kl. 19.30
Til stede: Christian, Bjarke, Tobias, Lilian, Caroline, Marc
Afbud:
Manglende Afbud:
Godkendelse af sidste Referat:
Fejl i Referatet, ang. solceller i sidste referat, det skal først vedtages ved en
afstemning om vi vil indstille til flere solceller.
Siden sidst:
Donkey Republic problemet skulle være løst.
FC skjoldhøj har forladt deres depotrum
Den sidste del af renoveringen at gået i gang ved centerbygningen
Der er ryddet op i det gamle event lokalet. Foreninger har været forbi for at få del i
det som kunne bruges. Der er efterladt en masse FC Skjoldhøj merchandise samt 2
borde og stole dertil.
Kollegiekontoret:
Det bliver muligvis muligt at opnå 500/500 megabit på internetforbindelsen, med
nuværende selskab uden merpris med udvidet bindingsperiode
Det er muligt at lave et arrangement til nye beboer repræsentanter med kk.
Solceller;
Vil vi indstille til at kollegiet investerer i flere solceller?
Et flertal er for at vi indstiller til kollegiets bestyrelsen at få flere solceller
Tobias stemmer blank

Beboerrådgiveren: officielt stoppet, hvilke værdier ønsker vi hos en by
Beboerrådgiver ?
En synlig beboerrådgiver
En som involvere sig i de forskellige foreninger og aktiviteter
Indstillet på at bruge timer uden for normal arbejdstid
Laver egne aktiviteter som kommer kollegiets beboer tilgode
En der er samarbejdsvillige med beboerrådet og varmemesteren
En der kan relatere sig til det at være studerende og krisehåndtering
En der er i stand til at sige fra og til
En beboerrådgiver er en som er i stand til at tage den personlige samtale, men også
kan involvere sig i at gøre kollegielivet bedre for beboerne.
Lilian har møde med Diana mandag den 14/10 kl. 9:00

Web:
Fået lagt billeder og videoer på hjemmesiden fra arbejdsdagen - mangler engelsk
beskrivelse af værelserne.
Marc sørger for en oversættelse.
Tom er blevet oplært og fået adgang til hjemmesiden så han i fremtiden kan lave
tilretning og smider indhold op.
Hurtig gennemgang af oprettet mailadresser + videresendelser
Eventudvalget:
Der er valgt ny Bestyrelse og frivillige på sidste møde
Bierfest lørdag d. 12 oktober 13-22
Ønsker lån af bordbænkesæt + pavilloner
Beboerrådet har vedtaget at event udvalget ikke længere skal spørge
om lov til at låne bordbænkesæt, hvis de sender en mail til BR i
forvejen.
Eventudvalget må godt låne pavillonerne, men de er forbeholdt
sommerfesten.
Varmemestrene:
Fortsat problemer med sortering af skrald. Skraldemænd vil ikke tømme
skraldespande og der bliver brugt ekstra tid og penge på det.
Sagt god for at varmemesteren må dele seddel rundt.
Foredrag om skraldehåndtering og genanvendelse
Beboerrådet mener ikke det giver mening at holde sådan et foredrag, da de
som kommer til et sådan et møde/foredrag, er de samme som sorterer skrald,
i forvejen.
Baren:
Vil forblive i deres nuværende selskabsform
Christian tager kontakt Per Juulsen omkring beslutningen

Beboermøde 20-11-2019:
Tobias laver indkaldelse til mødet
Tobias laver en række papir til nye medlemmer af beboerrådet
Økonomiansvarlig
Da overtagelsen fra tidligere kasserer Tobias til nuværende Christian har taget
længere tid end forventet. Derfor har Tobias være nødsaget til at lave nogle
udbetalinger.

Har fået oprettet konto hos KK og fået adgang til den. Skift at kasserer vil for
fremtiden blive nemmere. KK har mulighed for at se konto, men vil ikke kunne lave
overførsler.
Den nuværende kasserer vil når tid er overføre restbeløbet til ny bankkonto og
derefter vil Christian overtage arbejdsopgaverne.
Vil gerne have fundet en smartere måde at håndtere kvitteringer på fra Brugsen.
Har været i kontakt med Coop foreningsservice
Ikke muligt at få kopi af kvitteringer online
Ansøgning om midler:
Bryggerlauget:
Nyt udstyr til Bryggerlauget
Stålreoler:
Samlet sum:

578.578.-

Det er vedtaget at bryggerlauget får bevilget penge til nye reoler.
Bjarke er inhabil (medlem af brygger laugets bestyrelse)
Reuse:
Vil gerne have tilladelse til at benytte depotrum i 126A
Beboerrådet har stemt for at foreningen kan få det ønsket depotrum
Beboerrådet gør foreningen opmærksom på at de ikke kan få penge til
inventar med deres nuværende vedtægter.
Evt.
Beboerrådet vil sørge for at gøre beboerne opmærksom på at sortere affald korrekt
via diverse kanaler.
Seddel på vaskemaskinerne omkring egen vaskemiddel. Måske skulle der laves nye
uden emailadressen på.
Caroline finder en løsning på at fjerne mailadressen
Forslag til næste beboermøde efter beboermødet: Nedsæt udvalg der får kigget på
opslagstavlerne på opgangene.
Cykler:
Folk glemmer at lukke cykelskurene, kan vi slå et opslag op på døren ?
Vi ønsker at undersøge om det er muligt at få en bipper på døren

