DAGSORDEN:

10. BEBOERRÅDSMØDE ’16
Onsdag d. 7. december 2016
Klokken 19.00
Beboerrådets mødelokale
Indkaldt af:

Beboerrådets formand

Ordstyrer:

Vælges på mødet

Referent:

Vælges på mødet

Deltagere:

Beboerrådet medlemmer og gæster i øvrigt

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Referent: Jakob Albertsen – Ordstyre: Jacob
3. Godkendelse af dagsorden


En række punkter er ikke med ved mødets start, og er derfor
tilføjet med godkendelse fra alle tilstedeværende BR medlemmer.
4. Godkendelse af referat
 Ingen indvindinger
5. Meddelelser


Jacob: mere aktiv brug af vagtrapport hos
klageudvalget/lokaladministrationen i forbindelse med
gentagende klager.



BR støtter op om et møde imellem klageudvalget,
lokaladministrationen og vagtselvskabet for at finde en løsning på
mere aktiv brug af vagtrapporter.



Parkering på kollegiet er klar til start d.16 januar.

 Samarbejde med Manosecurity
6. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster


Frans: Hvornår bliver referater efter beboerrådsmøder, og
beboermøder langt op? Svar: foreløbige gerne inden for 48 timer.
Godkendt efter næstkommende møde – Send gerne til it@oek.dk
7. Kreativudvalget


Kreativudvalget vil gerne søge 55.000 kr. til renovering af
syrummet indeholdende nyt inventar, og nyt værktøj. Der til
kommer et ønske om 10.000 kr. til værktøj til Krea rummet. Alt i alt
70.000 kr. – BR godkender enstemmigt at bevillige 70.000 kr. med
forbehold for at man kan finde pengene i budgettet med
oplægning.
8. Logoer mm.


Beslutning om valg af BR logo farve – rød farve.



Frans og William vil gerne have lov af BR til at udvikle logoer til
hvert udvalg i still med det originale.



Tanken er at implementere dem på internet, hos udvalg, og evt. på
hjemmeside.
9. Opfølgning på projekter


GoPro – tæt på at være klar til udlejning



Udlejningcykler – tæt på at være klar til udlejning



Dronevideo/billeder – BR støtter op om at der bliver lavet
dronevideo/billeder af vinter, sommer, og efterår.



Ny hæg ved de grønne områder ud til cykelstien er på vej, efter at
der har været længere vente tid.
10. Evaluering
 Niels Kristians punkt bliver taget op igen op mødet i januar.
11. Down Wonder


Toni er med på Skype fra Island for at præsentere hans synspunkt
fra hans brev til BR. Efter en samtale beslutter BR at de faktiske
forhold omkring de manglende penge fra baren skal klarlægges, og
at denne samtale imellem Toni og BR føres med en tredjepart.
Dette skal afklares inden BR kan tage stilling til en evt.
lønforhøjelse.



Toni ønsker at BR evaluere om de seneste til køb af udstyr mv. er
nødvendigt for baren. Toni spørger konkret til wifi i baren, som pt.
er under test i vandrehallen i forbindelse med et projekt fra
bestyrelses omkring mulighederne for et OEK wifi.



Toni gør det klart at han ikke mener at han kan håndtere den
øgede arbejdsmængde som vil af komme af at implementere et
system til bar‐credits til bartendersne.
12. Beslutningsprocedurer i Beboerrådet og formidling af disse


BR snakker om hvor ofte/omfattende kommunikation der ønskes
på projekter og opgaver. Der bliver påpeget at BR i efteråret 2016
har valgt at bruge padlet til intern info omkring versende projekter,
og det opfordres til at bruge denne mere.



Ekstraordinære møder – der skal altid tages referat fra alle
officielle BR møder.



Det gøres klart at opsigelsen af DIS, ikke er ensbetydende med at
kollegiet ikke længere opfylder sine krav i forhold til normering af
lejemål til udviklings studerende.



Det bliver gjort klart at de enkelte BR medlemmer ikke har
indvirkning på den daglige drift, herunder ændring af de ansattes
roller/opgaver. Hvis der ønskes ændringer skal kommunikation gå
igennem forretningsføreren.
13. Sociale Medier


Hvordan kommunikere udvalget for sociale medier grunden til at
de fjerner opslag på Øresundskollegiets facebookside? – Der svares
hvis en person henvender sig til en admin af gruppen.
14. Scala/infoskærme


Beslutning om sprog på infoskærme i forbindelse med ny skabelon.
Det besluttes at alt indhold fremover skal være på dansk. Der
undtagelser, og der kan f.eks. tilføjes ”See the residens council

office located in C101 for a version in english”
15. Forretningsførerens punkt
 Ikke tilstedeværende pga. sygdom.
16. Beboerrådsformandens punkt


Beboerrådet ligger ud økonomisk til nogle af det løse inventar som
indkøbes til sumpen. Pengene bliver dækket af afsatte midler i
bestyrelsen.



Kollegiet overgår fra 22.dec 2016 til kontantløse betaling. Der kan
dog bruges kontanter i BR’s automater i vandrehallen.



Et google‐streetview projekt af Øresundskollegiet påbegyndes
snarest.
17. Bestyrelsessager


Bestyrelsen er blevet enige om at finde en ny revisor, da den
nuværende fra Deloitte ligger i den dyre ende.
18. Møder med lokaladministrationen


Næste møde d.8 dec 2016 – intet nyt

19. Evt.

NÆSTE MØDE 11. januar kl. 19:00 – Vedtaget!
Tilstædeværende BR medlemmer:
Esben, Lars Erik, William, Jens, Jacob, Jakob A og
Høgne.
Tilstedeværende gæster:
Frans – B307
Diana – E301

