Beboerrådsmøde d. 12 Februar 2019 kl. 20.00
Til stede: Lilian H. Ekström, Tobias Kaihøj, Bjarke Olsen, Sanne (Beboerrådgiver), David
Helms, Aurelia Eidevig, Marta Maria Ólavsdóttir, Niels Jakob Trads, Christian Kjærlund,
Marc Christensen, Anne Marie Stensvold, Caroline G. Schlappi
Afbud:
Manglende Afbud:
Dagsorden :
1. Formalia
2. Kollegiekontoret
3. Beboerrådgiveren
4. Varmemestre
5. Klageudvalget
6. Bestyrelsesarrangement
7. Baren
8. Koncert
9. Foreninger
10. Økonomiansvarlig
11. webmaster
12. Andet
13. tidligere beslutninger
14. Evt.
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendelse
Siden sidst:
Beboerrådet har holdt juleferie indtil den 1 februar.
Kollegiekontoret:
RIU:
- Der har været repræsentantskabsmøde, uden at Skjoldhøj eller nogen af de
andre selvejende institutioner har sendt repræsentanter.
Formanden for beboerrådet (Lilian) har været i kontakt med KK, og
har undskyldt for det manglende fremmøde, der har været
kommunikationsbrist i forbindelse med juleferien og tager det fulde
ansvar.
- Mere information følger
- Christian sendes hvis der indkaldes til ekstraordinær
repræsentantskabsmøde.
Beboerrådgiveren:
- Intet nyt at formidle
- Beretning fra efteråret følger senere
Varmemestrene:

-

Skrald (og storskrald) sættes ned til skraldeøerne for at imødekomme
brandstiftelse
- Christian sætter en tekst ind på hjemmesiden
- Lilian modtager teksten senere, og lægger det op på
facebook-gruppen.
- Det undersøges hvorvidt Tryg-fonden kan støtte med brandalarmer

-

Brændt bil ved kolonihaverne
- Koster kollegiet at fjerne
- Ingen kender bilens ejer
- Det er ikke sikkert at det er en Skjoldhøj-beboer der ejer bilen

Driftsmøde:
- Regnskab oplyst
- Depotrum renoveres
- Nyt design og går over til leje/betaling for brug
- Sikkerhed på kollegiet
- Lejetab
- Udsmidninger af fogden
- Inddragning af penge kan være besværligt
- Tab fra manglende udlejning
- Større tab end forventet
- Renovering
- Går som forventet med hensyn til renovering af altan/terrasse
- Renoveringen sker løbende
- Forbedring af boligerne
- Nyt loft til musiklokalet og centerbygning
- Kuplerne isoleres når vejret bliver til det og taget renoveres
alligevel
- Chip-systemet er udskudt da leverandøren ikke er påbegyndt sit
arbejde
Klageudvalget:
- Ingen klage i 2 måneder
Bestyrelsesarrangement
- Bestyrelsesarrangement, der omfatter samtlige bestyrelser, inkluderet
Brugsens.
- Her vil der udleveres en folder (How to Forening) der kan forklare de gængse
ting, som en bestyrelse skal kunne, her i blandt vedtægter, budgettering og
arbejde.
- Arrangement finder sted d. 23.03.2019, kl: 12:00 - 16:00
- Planlægning af bestyrelsesarrangement finder sted tirsdag d.
19.02.2019, kl 14:00 i BR-lokalet
Skjoldpower:
- Situationen blev vendt og diskuteret

Skjoldhøj baren:
- Økonomi-ansvarlig stopper
- Den nye økonomiansvarlige må ikke være formand,
næstformand eller BR-repræsentant
-

Omlægning af baren
- Møde med Kollegiekontoret

-

Turkise Telt
- Afholder 3 koncerter, hvoraf den ene er på Skjoldhøjkollegiet med et
4´er afsluttende koncert.
- Alle deltager inviteres ned på Radar (4. koncert)
- Fokus på kultur/koncert mellem indre/udkanten af Aarhus by
- D. 22.02.2019, kl: 19-21
- Baren åbner bagefter

Koncert:

Foreninger
Regler for foreninger
- BR tager stilling til hvorvidt foreninger må betale sine bestyrelsesmedlemmer.
BR har vedtaget, at de ikke ønsker at støtte foreninger, med lokale eller
midler, såfremt de betaler deres bestyrelsesmedlemmer honorar for at sidde i
bestyrelserne.
Det er frivilligt arbejde at sidde i en frivillig forening.

-

-

Jiu jiutsu
- Paragraffer mangler (slåfejl) - David løser problemet
- BR har givet kommentarer/ændringer til David Helms, som tager det med
videre
- Godkendelse givet, men det forventes at ændringerne forventes
vedtaget på næste generalforsamling (ordinær/ekstraordinær)
Bryggerlauget:
- Bryggerlauget søger om midler, (Bjarke Olsen er inhabil i beslutningen)
- Ansøgning om midler til udstyr baseret på ansøgningslisten for maks
2.500.- Ansøgning om forlænget frist, af indsendelse af kvittering til
BR-kasserer indenfor 1 måned.
- Af praktiske årsager kan det tage lidt mere end en måned at få
fat i alt udstyret inden for en måned. Derfor er der en
forespørgsel på at det må tage lidt over den normale tid.
-

Vil BR give penge til udstyr, som er angivet på listen “Nyt udstyr - Skjoldhøj
Bryggerlaug”
- Vedtaget
- Tobias fører hans stemme til referat: han har stemt blank.

-

Må Skjoldhøj Bryggerlaug få to måneder til at indlevere kvitteringer.
- Vedtaget

Økonomi:
Udgifter
Kontorhold

1

-kr 1.674,50

Forplejning

2

-kr 3.744,90

Aktivitetsgrupper

3

-kr 3.068,25

Events

4

-kr 61.066,52

Diverse

5

-kr 309,95

I alt

-kr 69.864,12

Årets resultat

kr 161.763,38

-

Tobias lægger et udskrift for de sidste 3 måneders konto-udtog i Drev inden næste
møde, marts.
- Gøres så alle BR-medlemmer kan se og stille spørgsmål til regnskabet
løbende.
- Alle har adgang til kasserer arbejdet, så de kan se arbejdet, men ikke ændre
det.

Webmaster:
Rengøringsreminder system
Opdatering af info omkring rengøring af emhætte og udmelding
- David laver en forklaring omkring rengøring af emhætte
Andet:
- Beboermøde Marts:
- Beboermøde i marts
- 20.03.2019, kl 20:00 i TV-stuen
- Gennemgang af budget
- Foreninger kan søge penge (større beløb til midler)
- Ingen valg, og dermed et kort møde
Tobias laver indkaldelsen fredag d. 15/02 og sender den til Lene.
-

Hjertestarter:
Skal vi have en hjertestarter?
Der er forskellige muligheder og det vedtages at Lilian fortsætter sin
undersøgelse af mulighederne.
- Såfremt vi får en hjertestarter skal det overvejes om den skal hænge i
nærheden af overvågning. (Det foreslås bag ved Brugsen, i nærheden af
saunaen for at den ikke bliver låst efter klokken 18, som ville være tilfældet
hvis vi satte den op i centerbygningen)

-

Undersøgelse af hvorvidt TrygFonden vil donere hjertestarter

-

Sommerfest:
- Lilian, Tobias og Caroline står for planlægningen

-

Udlånsapp, share-one:
- Beboerrådet ønsker ikke at anbefale eller blande sig i hvorledes folk
deler/udlejer udstyr på kollegiet.

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling:
- Male tv-stue (uge 11, 11 marts - 15 marts)
- Inventar sættes ind i midten af lokalet, så maleren kan komme til væggene
- Gruppen mødes søndag, d. 10.02.2019, kl 11:00
- Gruppen består af Caroline, Anne Marie, Aurelia, Trads & Marta
- Emhætte - starter fra 5 marts.
- Rengøringsjob toiletter centerbygningen weekend:
- BR har modtaget ansøgning
- BR stiller med mindst 3 mand til jobsamtale
- Tirsdag, d. 19.02.2019, kl 17:00
- Lilian, Caroline,Aurelia, Marta-Maria
Evt.
-

-

Vaskekort til BR!
Husk at slukke computeren når man forlader BR-lokalet
Indkaldelse til beboermøde
- Skabelon er til rådighed på Drev
- Tobias Kaihøj - d. 19.02.2019
Marc står for gennemlæsning af referat

Kommende Møder:
- D. 12.03.2019

