Referat Beboerrådsmøde 04.05.2016
Til stede: Noak, Høgne, Niels Kristian, Jacob, Jakob, Esben og Aleksandra forretningsføreren.
Meldt afbud: William og Jens beboerrådsformanden.
Gæster: Soheil Dehestani, Ørestads Boulevard 61A, 2300 København S.
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Valg af ordstyrer og referent: Niels Kristian er referent og Aleksandra er ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt, med tilføjelser.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Der er kommet skiltning omkring, hvor man kan parkere.
De sidste videokamera bliver monteret på fredag.
Renoveringen af Sumpen er startet. Og alt udstyr som tilhører beboerrådet er taget ud og gemt på
lager.
Klageudvalget har haft sit første møde. De ønsker i fremtiden at reklamere på infoskærmene
omkring hvordan man klager.
Jakob og Niels Kristian vil i fremtiden holde udvalgsmøder med alle udvalgene.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Beboerrådet aftaler med Soheil at der bliver afholdt et
møde med Soheil, efter mødet 12. maj.
William og NK´s punkter:
a) Stempler: Niels Kristian ønsker at vi i C101 får opdaterede vores stempler og tager det i brug,
når der bliver underskrevet kontrakter. Beboerrådet godkender at Niels Kristian går videre med
dette.
b) Udvalgsmanual/reklame: William og Niels Kristian vil opdatere udvalgsmanualerne.
Beboerrådet støtter op omkring dette.
Tilbud på ekstra vagt: Manusecurity har givet Beboerrådet 2 tilbud på en ekstra vagt. Beboerrådet
ønsker at gå videre med tilbud nr 2, hvor der vil komme en ekstra vagt torsdag 22‐02, fredag 23‐
04,lørdag 23‐06. I alt 64 timer om måneden.
Pris GoPro: Beboerrådet godkender at lejen på gopro udstyret er på 150 kr for en hel uge. Indtil
videre bliver depositum 1500 kr, med mulighed for ændringer i fremtiden.
Pris udlejningscykel/pris parkeringslicens: Cyklerne kommer til at koste 40 kr for at leje for en dag
og 200 kr for en uge. Depositum bliver sat på 1000 kr.
Parkeringlicens for et helt år vil i fremtiden koste 100 kr.
Parkeringslicens for 3 dage vil koste 20 kr.
Forretningsførerens punkt:
a) Beboermøde: Forretningsføreren informerede om proceduren omkring hvordan varsling og
dagsorden skal deles ud.
Beboerrådsformandens punkt: Intet.
Bestyrelsessager: Intet nyt.
Møder med lokaladministrationen: Intet nyt.
Evt: Beboerrådet forespørger at det trådløse internet bliver opsat med ikke open source løsninger.

Mødet sluttede 21:37.

