Referat Beboerrådsmøde 02.09.2015
Til stede: Jens, Jakob, Noak, Esben og Aleksandra.
Gæster: Mette G607, Kasper D608, Høgne C806.

1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer og referent: Aleksandra er referent og Jens er ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt, med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Foto rummet er i ved at blive sat i stand.

Der er 3 firmaer som giver bud på et videoovervågnings system, og det sidste tilbud bliver sendt ind i dag.
I stedet for et parkeringsfirma så får folk et rimeligt stort klistermærke på deres rude, i stedet for en bøde.
Simon rengøringsassistenten har meddelt at han ikke kommer tilbage til jobbet efter sin ferie.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Kasper havde nogle spørgsmål om budgettet i Down
Wonder. Beboerrådet beder ham om at henvende sig til kassereren.
6. Sport og Tv udvalg: Udvalget havde nogle opklarende spørgsmål som beboerrådet svarede på.
7. Forretningsførerens punkt:
a) It – ansvarligs åbningstider: Beboerrådet godkender at it – ansvarligs åbningtider i C101 bliver
nedlagte.
8. Beboerrådsformandens punkt:
a) ØK fitness: Andras koordinator flytter fra kollegiet og derfor går beboerrådet i gang med at
sætte stillingsopslag op.
b) Fotorummet: Udvalget beder om 18.300 kr til at opdatere fotorummet. Dette godkender
beboerrådet.
c) Værkstedsudvalget: Vil gerne bede om 10.000 kr til nye værktøjer til rummet. Beboerrådet
godkender dette.
d) Grafitti: Beboerrådet vil gerne have at det graffiti som er lavet bliver fjernet og i fremtiden at
holde det nede. Beboerrådet er enige om dette. Jakob snakker med lokaladministrationen om
dette.
e) Atea: Vores infoskærme overopheder stadigvæk, selv om Atea har været forbi og fikset det.
f) Down Wonder lageret: Der ønskes at indkøbe hunde / ølvogne som kan være under alle øl og
sodavandskasserne så de kan trille og indkøb af skaldespande. Dette koster 15.000 kr.
Beboerrådet godkender dette.
g) Ferie: Beboerrådet gerne have at forholdene omkring ferie skal være klare. Så der ikke opstår
misforståelser i fremtiden.
h) Arkitektmodel: En professional modelbygger kommer til at renovere, og der kommer en ny
sokkel, og ny glasindpakning. Efter dette kommer den til at stå ude i vandrehallen.

i)

Computergrupperummet: De vil gerne have et nyt loft, at der bliver malet og nye borde. De
kommer og beder om en bevilling engang i fremtiden.
j) Grønne områder: Der ønskes at de bliver forskønnet.
k) Meddelelser: 1. november skal der besluttes hvilket firma vi vælger der skal levere det ny
adgangskontrol system. Der bliver sat wifi op i UP Wonder og den nye renoverede læsesal, det
bliver testet. Når det er godkendt bliver wifi sat op i hele vandrehallen.
Læsesalen mellem blok H og G er ved at blive renoveret.
l) Sumpen: Sumpen trænger til en renovering. Et arkitektfirma er i gang med at indhente tilbud
nu. I januar/ februar 2016 er der byggestart.

9. Bestyrelsessager. Der skal skiftes vinduer, kloak og vandrør. Det starter først i 2017.
10. Møder med lokaladministrationene: Der har ikke været møde endnu.
11. Evt:

