Referat fra beboerrådsmøde, Ravnsbjerg kollegiet

Dato:

29.04.2021

Deltagere:

Thomas Lind
Gustav Søndergaard
Simon Lyngbo
Mathias Frederiksen
Frederik Bindesbøll
Catharina Jacobsen
Kristoffer Jornil
Line Larsdatter (Referent)

Gennemgang af referat fra sidste møde
●
●
●

Ikke afholdt beboermøde – corona
Renovering af baren
○ Stikkontakter bliver ordnet
○ Nye lamper bliver sat op
Porttelefoner
○ Forsinket – problemer med at trække kabler – forventet færdigt medio maj

Fitness
●
●

Fitness bliver lagt ind under driften
To faser
○ Medlemskab bliver en del af huslejen
○ Renovering - nyt loft + nye maskiner

Hovedrengøring
●
●
●

Skal vi have opgaverne opdelt som på Moltkesvej?
○ Vil ikke fungere optimalt på Risdalsvej
Skal det reduceres til en gang årligt?
○ Det er nødvendigt med hovedrengøring 2 gange om året
Forslag om at lave en slags “guide til maincleaning” for kitchenmanagers. Inddrage
varmemestrene for at sikre at flere poster bliver godkendt
○ Mulighed for én person fra hvert køkken kan melde sig til

Ugerengøring
●

●

●

Info: Nyt rengøringsfirma som er billigere
○ Der er muligvis et problem med, at det nye firma ikke vurderer om der er
blevet gjort rent efter varmemesterens check.
■ Varmemestrene vil forsøge at tjekke op på dette
Skal der laves en skrivelse med proceduren og regler for rengøringen?
○ Kunne hænges på opslagstavlerne ude for opgangene
○ Der findes allerede information på hjemmesiden
○ Der kunne skrives en kort opdatering på facebook, når der er sendt vigtige
mails ud
Håndtering af de to meget voldsomme anklager mod varmemesteren

○

Skal vi skrive noget offentligt?
■ Beboerrådet vil lave et opslag på facebook skal klargøre, at
● klager skal sendes pr. mail til kollegiekontoret
● Beboerrådet vil gerne hjælpe, men har ingen mulighed for at
bestemme noget ift. fx rengøring
● der skal holdes en god tone i gruppen.
■ Skal der ske noget for de to beboere?
● Beboerne har fået 2 linjer tekst om at kommentarer i denne stil
ikke tolereres.
● Sker det igen bliver personerne udelukket fra
facebook-gruppen

Skal regelsættet opdateres for vores Facebook gruppe
●

Opdateres løbende efter behov

Genåbning af baren
●
●
●

Satser på åbning lørdag d. 8 maj
Kun adgang for beboere, tjekkes ved fremvisning af sygesikring eller andet ID med
navn og adresse
25 pers siddende indendørs, hvis flere kan udearealer bruges

Gennemgang af økonomien
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Der er ca. 39.000 tilbage
Ca. 15.000 sættes af til slushicemaskine
Give et bidrag til aktiviteter arrangeret af aktivitetsudvalget
Køkkenerne på Risdalsvej kunne få mulighed for, at søge om nogle af pengene til at
købe udstyr til køkkenerne
○ Fra en forudbestemt liste
Evt. nyt surrondsystem til multimedie-rummet (ca. 5.000)
Ny router til beboerrådslokalet
Nyt webcam for at gøre deltagelse over Teams/Zoom lettere
Aktiviteter for beboerrådet, ca. 7.000
Evt. hæve beboerrådet rådighedsbeløb, i næste budgetår, for bedre at kunne støtte
aktivitetsrådet

Genåbning af filmklub
●
●

Det er fra d. 6. maj tilladt at være 25 indendørs
Filmklubben bliver bedt om at fremsende de datoer de ønsker at bruge lokalet

Aktivitetsudvalget
●

Funding - kan modtage tilskud fra beboerrådets konto
○ Der regnes med ca. 5.000 kr til indkøb af “materialer” til aktiviteter

Planlagt Periodisk Vedligehold (PPV)
●

Hegn i baren (omkring lounge-område) bør udskiftes

Legeplads
●

Kollegiet har fået 15.000 kr. i tilskud til legetårnet

