Referat Beboerrådsmøde 04.11.2015
Til stede: Jakob, Jens, Noak, Esben og Aleksandra forretningsføreren.
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer og referent: Jakob er ordstyrer og Aleksandra er referent.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt, begge de sidste.
Meddelelser: Jakob har givet det nye vagtselskab badges og kodet dem med adgange til rum som
har en branddør, undtagen vaskeriet hvor branddøren kan checkes ude fra.
Beboerrådet har haft møde med Soheil. Han skal udvide sine åbningstider.
Internet, forbindelsen skal hæves fra 1000 mbit til 10.000 megabit. Da forbindelsen blev testet var
der nogle problemer, så den er sat tilbage til 1000 megabit, så forbindelsen i det mindste er stabil. I
slutningen af uge 46 kommer forbindelsen op på 10.000 mbit endeligt. Efter det bliver hver blok
opgraderet fra 100 mbit til 1000 mbit. Der er kommet ny router i printer rummet, så papaercut
skulle køre bedre. Der er kommet hotspot op i B300. Det er den første test for wifi på hele kollegiet.
I november bliver der monteret uden dørs wifi antenne, så hele den ene side af D blokken bliver
dækket.
Glasset på kollegiummodellen er revnet. Når det bliver repareret bliver der sat sikkerhedsfilm i.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
6. Bevilling til julefrokost for ØK koret: Vi beslutter at ikke svare på dette før Mette har konkretiseret
sine ønsker om koret.
7. Forretningsførerens punkt:
a) Dato for beboermøde: 14. december kl. 19:00.
b) Ny printer til computerrummet: Beboerrådet godkender at it‐ansvarlig køber en ny printer til
maks 40.000 kr.
c) Klaveret som ØK koret ønsker at bruge: Br tager ikke stilling til hvor klaveret skal stå før ØK kor
lederens løn / ikke løn er forhandlet på plads.
d) Lagerbestyreren: blive bedre til dette:
 Opfyldning, fyldes op en gang om ugen.
 Husk at sætte kaffekopper der hvor der er behov.
 Pant flasker, der skal ikke gå så lang imellem. Oftere end det som er nu.
 Når folk siger ham noget, skal de ikke minde ham om det flere gange. Overholde de
aftaler som man laver.
 Lagerstyring ned i down wonder må han gerne prøve at få styr på, så der ikke løber tør
for ting og at der ikke bliver købt for meget ind. Lave nogle skemaer.
 Holde står på lageret i kælderen, så ting ikke udløber. Det er kun down wonders lager
som skal bruges.
 Skiller ikke mellem hvad der er til down wonder og hvad der ryger ud i køleskabene.

8. Beboerrådsformandens punkt:
a) Elektrikeren fik byttet ledninger til musik lyset i down wonder og det gjorde at det ikke virker
optimalt. Det bliver fikset.

b) Pool i Up Wonder: Folk synes at 10 kr er for meget for at spille pool. I fremtidne koster det 5 kr
at spille pool.
c) Læsesalen: Der bliver lagt gulv, der kommer elektriker og Østergaard interiour kommer i uge
47 og sætter møbler op.
d) Generel standard på alt på Øresundkollegiet: Den generelle standard på kollegiet er virkelig
dårlig. Jens og Jakob holder i fremtiden et møde med Henrik Madsen fra FA09 om Mogens
indstilling til sit arbejde.
e) Undersøge noget ny belysning til vandrehallen: Jens kontakter iguizzini om et tilbud om deres
egne armerature.
f) Frostfolie i br´s mødelokale: Der kommer et bud på frostfolie som skal på vinduerne i br´s
mødelokale.
9. Bestyrelsessager: Der har ikke været afholdt møde.
10. Møder med lokaladministrationen: Der har ikke været noget møde siden sidst.
11. Spørgsmål om udvalgene: Esben vil gerne lave et dokument med info om udvalgene til kommende
beboermøde.
12. Evt:

