Beboerrådsmøde d. 13 August 2019 kl. 20.00
Til stede: Lilian H. Ekström, Christian Kjærlund, Marta Maria Ólavsdóttir, Niels Jakob Trads,
Tobias Kaihøj, Caroline G. Schlappi, Bjarke Olsen, Aurelia Eidevig, Marc Christensen
Afbud: Sanne (beboerrådgiver), Ann-Marie Stensvold
Manglende Afbud:
Dagsorden:
1. Formalia
2. Kollegiekontoret
3. Beboerrådgiveren
4. Varmemestre
5. Klageudvalg
6. Eventudvalget
7. Forening
8. Baren
9. Sommerfest
10. Økonomiansvarlig
11. Webmaster
12. Opfølgning af tidliger beslutninger og opgave uddeling
13. Andre emner
14. Evt.
15. Kommende møder

Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt
Siden sidst:
Sommerfrokost:
- Der skal findes en ny dato, hvor de fleste kan deltage
Festival
- Var en success, men næste år ønskes der bedre kommunikation i forhold til
ansvarshavende
Sommerferie
- Relativ rolig sommerferie
- Anne-Marie Stensvold og Aurelia Eidevig træder ud af Beboerrådet pr dags dato
Kollegiekontoret:
- Er ved at lave / gennemgå regnskab
Beboerrådgiveren:
- Sanne går ned i tid til 22 timer.
Godkendt at hun går ned på 22 timer
Tager en løbende opfølgning

Varmemestrene:
- Malet vinduesrammer på kollegiets vinduer
- Status på renovering af altaner, det går efter planen
- Nyt depotrum
Ikke nogen udlejet endnu, lagt info om dem på hjemmesiden
-

Varmemestrene ønsker at være pengeløse. Derfor skal der for fremtiden
underskrives en kontrakt ved leje hos varmemesteren. Afleveres det låne ikke, bliver
der opkrævet et beløb via huslejeopkrævningen.

-

Dørmåtter bliver fjernet for C lejlighederne ved udflytning.

-

Varmemesteren efterlader nu sedler på “tomme” opgange hvis rengøringen ikke er i
orden.

Klageudvalget:
- Har haft en enkelt sag her i sommerferien.
- Nikolaj er trådt ud af Klageudvalget
Eventudvalget:
- Forretningsorden (se fb gruppen)
- Generalforsamling 9 september kl. 19
- Det ønskes at der laves nogle vedtægter, der belyser events udvalgets tilknytning til
beboerrådet. Tobias tager teten.
Forening:
SKMU:
- ansøgning om 800kr til åbent hus
Vedtaget
- Åbent Hus arrangement (19/09)
Tilladelse til spille
-

Forslag om at musikforeningen i fremtiden ikke skal søge beboerrådet om tilladelse til
åbent hus arrangement, men blot informere om tidsramme

Skjoldborgen - er der stadig liv i foreningen?
- Beboerrådet vil hjælpe den siddende bestyrelse med at puste nyt liv i foreningen.
Marc, Christian, Tobias, Trads, Marta Maria, tager denne opgave
FC Skjoldhøj
- Hvad skal der ske med deres gamle foreningslokale?
Det er blevet besluttet at lukke depotrummet de har ned til skoven
Skjoldhøj Reuse:

-

Ønsker at oprette en genbrug for kollegiet. Lokalet skal fungere som et sted, hvor
beboere kan sætte eller tage møbler, tøj, køkkenudstyr eller inventar - ligesom på en
genbrug, dog non-profit.
Så det vil være beboernes egen genbrug, vi tænker det kan fungere ligesom Reuse
inde i byen bare kun for Skjoldhøjkollegiets beboere.

-

Beboerrådet opbakker om ideen og der vil blive undersøgt nærmere i forhold til at
finde lokale
Beboerrådet kræver at der bliver holdt en generalforsamling hvor der skal laves nogle
vedtægter som beskriver hvordan man ønsker at benytte et lokale.

-

Baren:
- Der skal vælges en ny repræsentant til barens bestyrelse der repræsenterer
beboerrådet.
- Forventninger til personen: Dukker op til både møder i baren og beboerrådet
Christian indstilles midlertidig som repræsentant
Sommerfest:
Bevilling er i orden
Arbejdstøjet
Frivillige
Plakater mm.
Foreninger
Der er styr på planlægningen
Diverse foreninger er repræsenteret til sommerfesten
Økonomiansvarlig:
- kassereren afventer at midlerne bliver overført for indeværende regnskabsår
Webmaster:
● Automatisk opdatering af barens kalender på hjemmesiden
● Rengøringsreminder system status: 30 tilmeldte
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgave uddeling:
Andre emner:
-

Ønske om at skabe kollegiets egen Re-use.

-

Betalings Cykler:
Donkey Republic: (udlejning af cykler på stedet)
Har oprettet afleveringspunkt her på kollegiet. Ønsker vi dette, giver det mening at
gøre vores beboer opmærksom på dette og promovere kollegiet i forhold til
cykeludlejning mulighed
Flertal for at undersøge mulighederne for et samarbejde.

Bjarke stemmer blank
Christian tager kontakt til firmaet
Swapfiets: (månedligt abonnement på cykel leje)
Ønsker at gøre reklame for deres cykeludlejning mulighed ved opsætning af plakater
Vedtaget at de må sætte en plakat op på hver opslagstavle i centerbygningen
Christian står for retursvar
Arbejdsdag:
- Fastsættelse af dato: 17/08/19 fra klokken 11.00
- Skal lave aftale med Tom i forhold til billeder af tomt værelse
Christian snakker med Tom omkring tomme værelser. Både til A, B, C, D opgange.
Både med og uden gulvtæpper
Forslag til ændre af tidspunkt for Beboerrådsmøder til kl. 19.
Det er vedtaget at fremtidige møder flyttes til 19:30

Evt:
Tv stuen anmoder om 500,- kroner til at få en router til tv stuen.
Vedtaget
Beboerrådet anmoder om at der bliver skiftet toiletpapir hver fredag
Lilian står for at dette bliver således.

Kommende Møder:
Forsinket sommerfest: fredag 16/08/19 klokken 20:00

