Referat Beboerrådsmøde 04.02.2014
Til stede: Aleksandra forretningsfører, Jens, Jakob, Noak, Barbara og Lilli.
Gæster: Mortan it‐ ansvarlig K303.
Ikke til stede: Peter, Diana, Sjúrdur. Serveren er nede, derfor har jeg ikke haft mulighed for at checke om
nogen har meldt afbud.
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Valg af ordstyrer og referent: Jakob er ordstyrer og Aleksandra er referent.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Ingen.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Netværksansvarlig: Mortan stiller spørgsmåltegn ved vedkommendes samarbejdsvillighed og
fleksibilitet, og at han sidder med alene med et så stort ansvar.
Renovering af læsesalene: Jakob og Lilli sætter sig ned og finder ud af, hvordan de gerne vil have at
lokalerne skal se ud.
Chipadgang: Beboerrådet reviderer chip – systemet.
Infobrev: Jakob og forretningsføreren sætter sig sammen og reviderer de infobreve som
administrationen sender ud.
Rygning på kollegiet: Inspektøren fortæller at folk ryger på kollegiet, selvom de ikke har lov og vil
gerne have beboerrådet til at hjælpe med denne problematik.
Klageudvalget: Der er ikke nogen medlemmer i klageudvalget, derfor vil administrationen gerne
have lidt hjælp. Lilli og Barbara melder sig, så Lone kan snakke med dem, hvis der bliver klaget.
Bord fodboldborde udenfor: Mogens spørger om beboerrådet vil have noget andet på græsset,
fordi det ene bord er ødelagt og derfor er der kun et tilbage. Jakob finder ud af hvad der skal være
der i fremtiden sammen med Mogens.
Forretningsførerens punkt: Malene stopper som beboerrådsmedlem og hendes klage uddør også.
Beboerrådet har ansat en ny it‐ ansvarlig og en ny oversætter.
Bestyrelsessager: intet nyt.
Møder med lokaladministrationen: Jakob har haft møde med inspektøren. Kommandovejen er
genoprettet, så nu skal CNS kun henvende sig til inspektøren og ikke til Jakob beboerrådsmedlem.
Skadedyr situationen er blevet bedre.

16. Evt: Noak udarbejder et udkast med regler, når udvalgsmedlemmerne skal ud at spise.
Beboerrådsformanden vil gerne have en glasvæg i upwonder, få læder lagt på repo, hænge 2
fladskærme op.

