Ekstraordinært Beboermøde
Torsdag d. 8. Maj 2014 kl 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Casper
2. Valg af referent: Barbara, J604
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
4. Godkendelse af referat for det ordinære Beboermøde den 14. November
2013:
Godkendt
5. Meddelser:
Cafeteriet/Baren: håndværkere går i gang 9. Juni. 7,5 mio kr er sat af til
renoveringen.
Raimundo er droppet fra som forpagter, har kontaktet de andre, vi havde kontakt
med sidste år. Hvis de ikke er interesserede, leder vi videre.
6. Godkendelse af budget 2014/2015 for Øresundskollegiet:
Nikolai, M302: de fleste udgifter er de samme. Varmeudgift stiger, opvarmning af
fællesarealer dækkes nu af huslejen, som derfor stiger.
Mette, E607 vil vide hvor meget er i fornyelsekontoen. Samt hvem det er der
bestemmer hvad de penge skal bruges til? Hvor meget har beboerne at sige?
Aleksandra, M611: har spurgt Mogens hvis der kunne bruges mere til rengøring af
vægge.
Mette, E607: Vil gerne opfordre beboerrådet til at undersøge, hvorvidt der kunne
males noget mere på kollegiet fx gangene.
Lilli, C509: spørger hvorfor der er så varmt i kælderen. Vi ville måske spare lidt på
varmeudgiften, hvis det blev koldere dernede.
Jens, D603: der er en mening med varmen, netop for at kunne holde fugten.
7. Godkendelse af budget 2014/2015 for Beboerrådet:
Jens, Beboerrådsformand: Større omsætning fra VTG og torsdags‐lørdagscafe.
Kommer til at gå lige op i fitnesscentret. Det er vedtaget at rengøringsfolkene skal
få flere timer, således at de kan gøre grundigere rent, f.eks. efter fester og
lørdagscafé, derfor stiger posten til rengøring. Udgifter til grupper og udvalg er
som det plejer.
KODA udgifter: der vil blive undersøgt, om KODA afgifter kan gøres billigere.
Peter, M515: hvorfor sumpen er en udgift
Fordi det er kun for rummet, ikke torsdags/lørdagscafeen eller nogle andre events
Peter, M515: Hvad er Pamperfest?
Nikolaj, M302: det er en fest for alle, som er med i et udvalg. En slags belønning for
deres indsats som frivillige.
Nikolaj, M302: hvorfor forventes festudvalget at sælge for mere?
Lilli, C509: fordi de laver større events, hvor de også kan sælge drikkevarerne
dyrere.
8. Information fra Beboerrådet:
Lilli, C509: øksen mangler en skribent.
Jens, beboerrådsformand: det nye infosystem er ved at blive sat op i gangene.
Peter, M515: hvem skal koordinere disse skærme?
Jens, D603: det bliver opsat en koordinatorpost snarest. Ellers så vil de forskellige
udvalg kunne poste info op direkte.
9. Forslag om at sænke antallet at medlemmer i festudvalget ned til 8:
Der er nu 15 pladser. Der er flertal for at antallet sænkes til 8.

10. Valg til Beboerråd(2 ledige pladser):
Nikolaj, M302 genopstiller og Peter, M515 stiller op og vælges ind.
Paragraf 17 godkendt.
11. Valg til suppleanter til Bestyrelsen:
2 suppleantpladser: Jens D603 og Peter, M515 stiller op og vælges ind.
12. Valg til suppleanter til Beboerrådet(9 ledige pladser):
Mette, G607 stiller op og vælges ind.
13. Valg til Klageudvalget(7 ledige pladser):
Camilla, C304 og Sigrun, G103 stiller op og vælges ind.
14. Suppleringsvalg til grupper og udvalg:
Børnegruppen: Barbara K506 vælges. Børnegymnastikudvalget: ingen
opstillede. Computergruppen: ingen opstillede. Festudvalget: Silas M401, Jens
D603, Asger B112, Peter, M515 og Julie 513 vælges. Gymnastikudvalget: ingen
opstillede. Indflyttergruppen: Mette G607 og Jens D603 vælges. Kunst og
keramikudvalget: Barbara K506 vælges. Miljøudvalget: ingen opstillede.
Torsdagscafeen: Asger B112 vælges.
Mødet slutter kl 19:50

