Referat Beboerrådsmøde 04.03.2015
Til stede: Diana, Noak, Sjúrdur, Peter, Jakob, Jens, Lilli, Barbara og Aleksandra forretningsføreren.
Gæster: Morten fra Manzoom.
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Valg af ordstyrer og referent: Jens er ordstyrer og forretningsføreren er referent.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Der bliver afholdt et informationsmøde om det nye badgesystem i en af de
kommende uger.
Spørgsmål fra til tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Rygning: Vi venter på svar fra inspektøren om nogle praktiske ting og når det er på plads, så går vi
videre med sagen.
Bordfodboldsborde / modulterasse: Dette punkt bliver flyttet til næste møde.
Istandsættelse af læsesale: Dette punkt bliver flyttet til næste møde.
Opsigelse af CNS: CNS har oppet sig i løbet af den sidste måned men ikke godt nok og er stadigvæk
uprofessionelle. Beboerrådet er enige om at opsige CNS.
Nyt badgesystem: Morten fra Manzoom var forbi og gav os et oplæg om et nyt muligt
badgesystem.
ØK fitness:
Andras foreslår at skifte gulvet i fitness.
Andras og Jens aftaler at de forbereder pamperfesten sammen.
Andras spørger om det er muligt at få nogle penge bevilliget som en gulerod efter et stort ekstra
arrangement som er tiltænkt hele kollegiet. Beboerrådet beder Andras om at komme med en
specifik ansøgning til næste beboerrådsmøde så tager beboerrådet stilling.
Økonomi Computergruppen: Computergruppen søger yderligere 3.000 kr til en ny computer til at
servicere de beboer som de servicerer og 2.000 kr til værktøjer. Beboerrådet bevilliger 5.000 kr til
dette formål.
Foto OEK: Der kommer en fotograf forbi på fredag og tager billeder af kollegiet og dets lokaler og
beboerrådet får rettighederne til at bruge billederne. Det koster 2.500 kr. Vedkommende kommer
forbi 5 gange i alt, så man får forår, sommer, efterår og vinter billeder. Beboerrådet bevilliger
penge til dette.
Ekstra bevilling til musikudvalget: søger 15.000 kr til musikfestivalen. Beboerrådet bevilliger disse
penge.
Forretningsførerens punkt:
a) Forslag om at beboerrådsformandens post bliver lønnet: Beboerrådet støtter op omkring
dette. Forretningsføreren snakker med Lone Lund Rasmussen om hvordan vi afvikler dette.
b) Smartphone til forretningsføreren og it – ansvarlig: Beboerrådet bevilliger 3 telefoner.
c) Utilfredshed om netværksansvarlig: Beboerrådet henvender sig til FA09 og finder en løsning.
Bestyrelsessager: Peter og Jens sætter sig ned og starter på trivselsanalysen for kollegiet.
Møder med lokaladministrationen: Intet nyt.
Evt: Eventuel Digitalisering af Øksen.

Peter spørger om han kan bruge sumpen til sin fødselsdagsfest. Svaret er desværre nej, da sumpen kun
må bruges til offentlige arrangementer.

