Referat fra beboerrådsmøde, Ravnsbjerg kollegiet
Dato:
Deltagere:

16.02.2021
Thomas Lind
Gustav Søndergaard
Mathias Frederiksen
Frederik Bindesbøll
Kristoffer Jornil
Pawel Gach (online)
Line Larsdatter (Referent)

Dato for beboermøde
Grundet Corona har det igen givet sine udfordringer. Afsættelse af dato vil blive sat i sidste øjeblik, når der
er overblik over gældende restriktioner.
Renovering af Baren
Trods aftale om nyt loft på driftsmøde, vil dette ikke ske alligevel
Både loft og elinstallationer skal skiftes – det indhentede tilbud var for dyrt.
Bliver skiftet når der på et tidspunkt er penge nok.
Porttelefoner
Der er indhentet svar på vores spørgsmål om sikkerhed og ved brug ved tilfælde af nedbrud internet svarene var tilfredsstillende, og Thomas har givet accept. Torben går videre med projektet.
Der vil blive bestilt en ekstra administrator konto, som kan bruges til at styre adgangen til
multimediarummet.
Oprettelse af aktivitetsråd
Ønskes oprettet for at øge aktiviteter på Ravnsbjerg for at gøre kollegiet mere attraktivt. Både for nye og
gamle beboere.
Gerne med fokus på aktiviteter der ikke nødvendigvis involverer alkohol. Aktiviteter der bringer hele
kollegiet sammen.
Kristoffer vil gerne være tovholder på at få skabt et aktivitetsråd, Pawel opretter et Facebookopslag
omkring gruppen.
Beboerråds roller
Bar - Mathias
MMR - Line
Musik - Frederik
Aktivitetsudvalg - Kristoffer
RavneRock
Genopførelse af RavneRock

Finde frivillige – Thomas er tovholder på projektet, Frederik, Gustav, Pawel og Line ønsker at være en del af
gruppen.
Økonomi – oprindeligt havde baren et overskud på 100.000 som skulle bruges. Vi har ikke denne mulighed,
vi skal være kreative med hvordan vi kan få dækket udgifterne. Sponsorer, billetter, salg af mad, alkohol,
snacks.
Lade-stander til el-biler
Punkt til information – Thomas arbejder på projektet, men ønsker beboerrådets tilkendegivelse af om der
skal arbejdes videre med projektet.
Standerne ønskes placeret centralt på en af vores parkeringspladser, men et sted hvor der ikke i forvejen er
mangel på parkeringspladser. Fx på den midterste parkeringsplads på Risdalsvej.
Den stander vi er blevet anbefalet af E-on koster ca. 22.300 kr., uden installation.
Der er kun indhentet tilbud fra E-on da de har en aftale med GreenMobility. Det er Thomas indtryk, at
mange på kollegiet bruger GreenMobility, hvorfor det vil være fordelagtigt at have en stander fra E-on.
Beboerrådet synes ideen er god, Thomas fortsætter arbjedet.

