Referat Beboerrådsmøde 07.01.2015
Til stede: Noak, Sjúrdur, Jens, Peter, Barbara, Jakob, Lilli og Aleksandra forretningsføreren.
Ikke til stede: Diana, har meldt afbud.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.
13.

Valg af ordstyrer og referent: Aleksandra er referent og Noak er ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Ingen meddelelser.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen gæster til stede.
Info om baren og cafeteria: Formanden har en dialog kørende med Soheil om at han skal leve op til
sin forpligtelse om udvalget af mad.
Der bliver lavet et logo til baren og cafeteria. Jens snakker med Mogens om at få lavet en trappe
ned til baren, som skal fungere som nødudgang.
Vagter: Jakob har haft møde med CNS, politiet, og lokaladministrationen. Det ser bedre ud. Der er
mere tryghed. Politiet snakker om flere fremtidige tiltag. Politiet vil gerne implementere
videoovervågning. Dette er meget dyrt, så det er ikke sikkert at det bliver implementeret. De unge
drenge ved hvornår, vagterne er på arbejde. Derfor bliver ekstravagten i fremtiden på arbejde i
skiftende tider.
Der har været møde mellem Beboerrådet og FA09 om denne situation. Der blev der udvekslet
hvilke erfaringer andre kollegier har med denne problematik. Det har vist sig at lys som bliver
aktiveret af en bevægelsessensor, har været meget effektive. Peter skriver til FA09 og undersøger
dette nærmere. Jakob sender en den skriftlige anbefaling fra Københavns politi til Peter.
Lilli har undersøgt sagen om videoovervågning og er blevet informeret om at videoovervågning skal
godkendes af politiet eller kommunen før det kan sættes op.
Jakob har givet vagterne en opsagn, fordi de har været for fraværende, når de er på arbejde, fordi
de spiller videospil. Vagterne har også fået at vide, at når de er to skal de ikke patruljere sammen.
Meningen med ordningen var at dække mere område.
Wifi: Jens har forberedt installationen til routere i infoskærmene for at kunne dække hele kollegiet
med wifi. Det kommer til at koste cirka 65.00 kr + moms. Man vil kunne logge på wifi med sit logind
til intranettet. Vi er blevet rådet til at køre en prøve periode, før vi køber udstyr til hele kollegiet.
Beboerrådet bevilliger 65.000 kr + moms til dette projekt.
Ansøgning om 10.000 kr mere til åbning af baren: Grunden til at søge om disse 10.000 kr er fordi vi
ønsker at have en buffer til lanceringen af baren. Åbningsfesten kommer til at vare over 3 måneder.
Musikudvalget har en musikfestival 18. april, så derfor vil de gerne have at baren ikke holder fest i
denne periode.
Beboerrådet godkender en ekstra bevilling på 10.000 kr til dette.
Forretningsførerens punkt: Ingen punkter.
Uafsluttede sager: Alle disse punkter er fjernet indtil de er relevante igen.
Bestyrelsessager: På mødet blev der talt om trivselsanalyser. Peter, Jakob og Jens vil udforme en
trivselsanalyse for Øresundskollegiet.
Møder med lokaladministrationen: Intet nyt.

14. Evt: Jakob vil på næste møde bede om flere penge til computergruppen.
Note 1: I januar har beboerrådet bevilliget 21.350 kr af aktivitetspuljen #2020355 til pool og billardbord.

