Referat Beboerrådsmøde 02.12.2015
Til stede: Jens, Noak, Jakob, Esben og forretningsføreren.
Gæster: ingen.
1. Valg af ordstyrer og referent: Aleksandra er referent og Jens er ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3. Godkendelse af referat: Godkendt, men der er en fejl hvor der står at der er købt til en printer til
computergruppen, det skal være computerrummet. Dette bliver rettet.
4. Meddelelser: Glasklokken bliver udskiftet hurtigst muligt.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen gæster.
6. Personlig brug af mødelokalet: Beboerrådet har vedtaget at mødelokalet i fremtiden ikke skal
kunne bruges til personligt brug.
7. Forretningsførerens punkt:
a) Uddeling af dagsorden til Beboermødet: Dagsorden bliver klar til uddeling torsdag 3. december
2015.
b) Referent til Beboermødet: Vi lukker C101 og en fra udlejning er referent.
c) ØK – koret: Tóra skal komme forbi C101 og så bliver der udarbejdet en kontrakt. 2 timer om
ugen med den laveste sats. Der bliver ikke ekstra lønning til konserter. Beboerrådet vil have at
begge køn skal være med i koret, og folk fra øk skal have førsteret til at være med i koret. Hvis
det går rigtig godt, efter påsken, kan man diskutere om der skulle være et andet klaver end et
elektriskt.
8. Beboerrådsformandens punkt:
a) Rammer til elevatoren og info rammer generelt: Der er købt 70 rammer, som skal deles ud over
hele kollegiet, hvor der skal hænges opslag op. Beboerrådet vil gerne bede om en bevilling til
dette, 5925 kr. Beboerrådet godkender dette.
b) Juleevent 10. december: Der er hængt invitationer på hver dør på hele kollegiet til juleeventet
10. december. Eventet starter kl. 18:00. Beboerrådet godkender at der bliver købt 2 ovne på
2.000 kr til dette formål.
c) Meddelelse: Der er kommet første udkast til udbudsmaterialet til adgangskontrol til dørene på
kollegiet.
d) Kassseaparater fra ajour: De er kommet og et er stillet op i C101. De andre kasseaparater bliver
sat op i januar 2016.
e) Læsesalen: Læsesalen er klar fredag 4. december kl. 09:00.
f) Fotorum: Der er kommet Ikea‐skab ned i fotorummet. Rummet burde være færdigt engang i
starten af 2016.
g) Juletræer: Er sat op i vandrehallen.
9. Bestyrelsessager: Der kommer 2 ny døre i svalegangen i blok M på etage 4.
10. Møder lokaladministrationen: intet nyt.
11. Evt:

