Referat Beboerrådsmøde 06.05.2015
Til stede: Jens, Noak, Barbara, Lilli, Sjúrdur, Jaokob og Aleksandra.
Gæster: Tuperna J105, Elisabeth E407, Julie B513, Henrik Albrechtsen og Maibrit Wernicke
fra Lækkeriet. Casper D608, Mette G607, Rógvi E402.
1. Valg af ordstyrer og referent:
Aleksandra er referent og Jens er ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
3. Godkendelse af referat: Godkendt.
4. Meddelelser: Sjúrdur stopper i Beboerrådet efter dette møde.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
6. Lækkeriet: Lækkeriet fortæller om deres slikprodukter og hvordan priserne ser ud.
Beboerrådet får deres prisliste og studerer priserne og vurder om vi vil indgå i et
samarbejde med Lækkeriet. Beboerrådet vender tilbage til Lækkeriet så hurtigt som
muligt.
7. Udsagn fra forhenværende barkoordinator: Elisabeth vil gerne høre helt specifikt
hvad det er for nogle ting som hun og Peter ikke har levet op til.
8. Frivillige fra Down Wonder: Havde et oplæg om hvad der var kommet ud af deres
workshop. Alle udveksler ideer og snakker om hvilke ønsker folk har til Down Wonder.
9. Forretningsførerens punkt:
a) Diskussion om hvordan vi skal håndtere hastende beslutninger: Beboerrådet
beslutter at mindre haste beslutninger kan træffes over email og folk har max 48
timer til at vende tilbage. Ellers skal der indkaldes til ekstraordinert
beboerrådsmøde.
b) B) Skabene i elevatoren i A og C er i stykker. Jens kikker på det og hvis han ikke kan
fikse det så hyrer han professionel hjælp.
10. Musikudvalget: Filmudvalget har ikke mulighed for at leje film mere, butikken er
lukket. Lilli og Gudny undersøger sagen om hvordan de i fremtiden skal leje film.
11. Beboerrådsformandens punkt:
a) Meddelelser:
b) Jens vil gerne invitere folk ned i Down Wonder og byde dem en gratis øl i
forbindelse med at hjælpe folk med at udfylde frivillige ansøgningen. Br støtter op
om dette.
c) Jens har lagt penge ud 46. 525 kr for diverse indkøb til Down Wonder. Jens havde
aftalt med FA09 at de dækkede dette beløb, men nu vil de gerne have at
beboerrådet skal dække denne post. Beboerrådet er enige om at de dækker
beløbet.
d) Beboerrådet støtter op omkring at Down Wonder sælger 10 kasser somerbys til 5
kroner stk.
e) Beboerrådet støtter op omkring at der bliver købt en cigaretautomat ned til Down
Wonder. 15.000 kr plus moms.
f) Beboerrådet godkender at der bliver købt lys til down wonder for 10.00 kr.
g) Der skal købes stemningslys og andet i Up Wonder. Det kommer til at koste 15.000
kr plus moms. Beboerrådet godkender dette.

h) Jens har spurgt en indretningsarkitekt om hvordan man kunne designe C101 på en
lækker måde. Hun har ikke vendt tilbage endnu.
i) I forbindelse med at Beboerrådet har tænkt at renovere C101 vil vi gerne købe en
ordentlig kaffemaskine. Det vil koste omkring 6.000 kr. Beboerrådet støtter op
omkring dette.
j) I Down wonder skal der laves inddækning af faldstammer, toiletinventar, og
arbejdsløn til dette. Det bliver cirka 25.00 kr plus moms. Dette godkender
bebeorrådet.
k) I morgen kommer dansk kabeltv forbi så nu kan beboerrådet nye kanal ses på
fjernsynet.
12. Bestyrelsessager: Jakob er blevet konstitueret næstformand i bestyrelsen indtil
kommende beboermøde. Budgettet blev godkendt og huslejestigning var på 4,42 %.
Alle ønsker fra br er kommet igennem. Bestyrelses roser beboerrådet roser
beboerrådet for deres aktivitet og er glade for at der sker noget.
Antennen på H er fjernes og efterfølgende skal de komme solceller i stedet.
13. Svar til Dragos: Beboerrådet er alle enige om at der ikke bliver handlet imod nogle af
parterne i forhold til episoden i Down Wonder. Da beslutningsgrundlaget er for lille.
14. Møder med lokaladministrationen:
a) Parkeringsforhold p Øk: Der bliver i fremtiden opskiltning af brandveje og
afmarkering af parkeringpladser.
b) Rygning: Jakob mødes med lokaladministrationen snart for at diskutere
hvordan kollegiet bekæmper rygeproblemet.
15. Svar til Elisabeth: Beboerrådet har stemt om at give Elisabeth en chance mere
om der stemte kun 2 for ud af 6 folk.
16. Evt: Der skal købes et nyt ur til mødelokalet.

