Referat Beboerrådsmøde 03.02.2016
Til stede: William, Jacob, Jakob, Jens, Noak, Esben og Alekandra.
Jens Kristian har meldt afbud pga. skiferie.
Gæster: Claudio Robciuc, Sømoseparken nr 80, vær 96 , 2750 Ballerup. Oliver og Adam (app folkene).
Vi afveg fra dagsorden og startede med punkt 6 og 7, og så vendte vi tilbage til punkt 1.
1. Valg af ordstyrer og referent: Jakob er ordstyrer og Aleksandra er referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Jakob vil tilføje disse punkter til dagsorden: beton søjler,
parkeringsregler, pizzaria
3. Godkendelse af referat: Godkendt.
4. Meddelelser: Der er sendt en faktura til kassereren om det beløb som skal betales for
glasmontren.
Arbejdet med Adgangskontrol og sumpen er gået i gang.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
6. Hot beverage machine: Claudio bliver bedt om at konkretisere sin plan, og så tager beboerrådet
stilling til det over mail senere.
7. App til genbrugsprojekt: 1 nyhed, og en a4 i bunden af skærmen, får de lov til. Beboerrådet
stemmer ja, til at give dem hjælp til at starte appen op.
8. Projekt ”OEK stopmotion”: Jakob og William vil gerne købe et goprokamera ind til det kommende
fotorumsudvalg. Formålet er at få forskellige stopmotion filme ind på vores intranet og
infoskærme. De vil bede om en ekstra bevilling på 5.300 kr, for at købe udstyret for. Beboerrådet
bevilliger dette beløb.
9. Projekt ”fornyelse af grønneområder”: Jakob vil gerne have folk til at hjælpe med at forbedre
vores grønne områder. Beboerrådet blev enige om at Jakob kontakter miljøudvalget og få startet
noget op.
10. Rygning på kollegiet: Jakob skriver til Lone og Mogens at vi oplever dette som et problem på
kollegiet, og at der skal gøres noget ved det lige med det samme. Jakob snakker med Lone på
næste møde med lokaladministrationen om at hun skal blive bedre til at give klagerne videre til
klageudvalget og at holde sine personlige holdninger udenfor.
11. Støj og Klager: Beboerrådet kikker på samarbejdet til lokaladministrationen, og der vil komme
indskærpelser i fremtiden.
12. Musikudvalget: Beboerrådet beder musikudvalget bruge de penge som de har i deres budget nu,
og på næste beboerrådsmøde kan de komme med en komplet liste over hvad de ønsker en ekstra
bevilling på.
13. Forretningsførerens punkt:
a) Muligvis asbest i gymnastiksalen: Tag billeder og vis os hvor det er, så kikker vi på det igen.
b) Vejledning til opførsel i læsesalen: Beboerrådet vedtager ikke at hænge noget op.
c) Budget for beboerrådet 2015/2016: Jakob sender budgettet til forretningsføreren.

14. Betonsøjler: Beboerrådet stemmer for at vi fjerner betonsøjlerne i vandrehallen.
15. Parkeringsregler: Beboerrådet stemmer om de nye parkeringsregler over mail.
16. Status med Soheil: FA09 har skrevet til Soheil, at han skal leve op til sin kontrakt. Han skal ændre
sine åbningstider, de skal være længere og ikke have folk boende i sin kælder. Soheil har ikke
ændret på nogle af de ting.
Beboerrådet er enige om at Soheil ikke lever op sin kontrakt og vil derfor gå videre med at snakke
med FA09 om fremtidige muligheder.
17. Beboerrådsformandens punkt:
a) ØK festivalen: Vi starter planlægningen op og satser på at have noget indenfor og udenfor.
b) Dropbox: Beboerrådet vedtager at købe et dropbox pro abonnement til 800 kr om året, så
udvalgs filer og andre ting kan placeres derinde.
c) Økonomistyring i beboerrådet: Vi ønsker at få en fast ansat til at stå for de diverse aftaler, så det
ikke længere er nødvendigt at vi personligt er tilknyttet de diverse aftaler som vi aftaler/opretter.
d) Indretning i Sumpen: Der bliver kikket på møbler til Sumpen.
18. Bestyrelsessager: Intet nyt.
19. Møder med lokaladministrationen: Varmecentralen i blok M forventer at blive færdig i februar
måned.
20. Evt: Vi venter på at videoovervågning er kommet op at køre i cykelkælderen, så køber vi flere
værktøjer ind, så cykelværkstedet bliver lidt coolere.

