Kløvergården
modt. 23.11.15/jb
Referat beboermøde

d. 4.10.2015

Dirigent: Martin
Referent: Jørn
•

Martin indleder - der orienteres om forplejning under mødet, stemmeret, og kommunikation
under mødet.

•

Debat om forbedring af nuværende fællesrum
Martin redegør for begrænsning pga. renoveringsforbud
 Martin skal reparere højbedet i urtehaven.
o Krea og motionsrum
o Hvor mange bruger det? Motionsrummet bruges. Krearummet vil bruges.
o Argumentation omkring rokering af krea og motionsrum
 For:
mere plads til motionsrummet, plus et rum for opbevaring af vægte.

o

o
o

--

Pause
•

• Motionsrum har brug for mere plads.
 Imod:
• Krearummet er fint inddelt, og der er plads til forskellige ”stationer”.
• Krea er allerede ”færdig”, og det ville tage meget tid at indrette et
nyt et.
• Vægtene er stadig ikke ”sikret” i krearummets opbevaringsrum, så
rokering kan ikke garantere problemløsning.
• Sikring af motionsrummet med et nyt lås, hvor bestyrelsen styrer
hvem der har adgang til, er en langt billigere løsning end hele
rokeringens omkostninger.
• Hvis man er i krea, så er det oftest en gruppe - det er bedre med
plads som der er i krea. Modsat motion, som de flese gør alene.
Motionsrummet: Nogle redskaber skal bare ud.
 Jan har kontakter til billige redskaber til motionsrummtet.
 Kan man forhandle rabat/pakker med den lokale fitnisdistributør.
Krearummet: Der skal ryttes op, og gøres rent.
Baren
 Martin inviterer til at komme med forbedringsforeslag til baren.
• Baren mangler at se indbydende ud.
 Baren har brug for internet
 Der skal være et barpimpingmøde engang, så folk der er interesserede
beslutter hvad der skal ske.
--

Opsupplering - valg af bestyrelsesmedlemmer
o Stiller op:
 Bestyrelsesmedlemmer
• Peter Cupit (b1) stiller op
o Valgt ind med 26 for, 4 blanke, 2 imod
 Suppleanter
• Jan Corfitsen (k69 - stuen)
o Valgt ind med 32
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•

Mads Nordentoft (e37)
o Valgt ind med 32
Christian Jensen (h111/112)
o Valgt ind med 32

Eventuelt
o Barudvalg afsættes
 Holdes åben hver fredag
 Skiftende vagter/alle må være med
 En barudvalgskasse som grundlag for økonomi
 Kan den lejes alligevel?
• Yes, og endda med barudvalgets støtte (stå i baren/øl)
 Kontrol med rengøring?
• Bartendere er ansvarlige, de skal sørge for at baren er klar til en hvis
tid.
 Nøgle fås af bestyrelsen.
 Barens inventar tilhører festkommiteen, hvordan håndteres det?
• Samarbejde med festkommiteen om, hvad der kan deles.
Depotrummet?
• Øl osv.
 Kollision med temafest?
• Baren skal være lukket dage før temafest.
 Hvorfor ikke igennem festudvalget?
o Haveudvalg - urtehave?
 Afklaring af opgaver:
• En kontakt- og ansvarsperson for haven
• Fordeling
 Fælles jordbær højbed
 Vedligeholdelse af højbederne?
 Skal bestyrelsen tage sig af hele havesagen igen?
• Yes
o Organisation og begrænsning af fb-gruppen
 Beboere skal stadig have lov til at brokke sig
 Men hvad hvis to bestyrelsesmedlemmer er sure på hinanden (offentligt?)
 Netetikette
o Overslag på fadølsanlæg (4,500kr)
 Vedtaget
o Ønskeliste
 Skabe ude på gangen
 Jordbær højbed
 Filmaftener
 Sportsarrangementer
• Møbeldepot
o Razzia
 Postkasse (4 uger før)
 Claim it!
 Storskrald  så kan alle tage det.
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o

o Kan møblerne der ryger ud bruges?
Parkeringshelvede (Banko-Bedste)
 Vi betaler for slidttage og vedligeholdelse - og besøgende og beboere skal
først og fremmest kunne få plads.
 Løsninger:
• Bidrag? En tier for parkering?
• Banko-blokkade
• Parkeringsbevis (besøgende?)
o Kontrol? Målrettet bestilling af kontrolører.
• Gå i samtale når de er der

Afsluttende:
o
o

Kontakt os på facebook/bestyrelsespostkasse
Møde i November

Konklusion:
Bestyrelsen skal:
Tale med Finn angående udtømning af cykler.
Reparere højbedet.

