Referat Beboerrådsmøde 07.10.2015
Til stede: Jens, Noak, Jakob, Esben (20:09) og Aleksandra.
Gæster: Andras ØK fitness koordinator og Mette G607.
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Valg af ordstyrer og referent: Aleksandra er referent og Jens er ordstyrer.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Det bliver godkendt på et senere tidspunkt.
Meddelelser: Det nye vagtfirma starter 1. november. Der er lavet gulv og loft i fotorummet.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Løn til korleder – Tóra Vestergaard: Beboerrådet beder Mette om at konkretisere dette ned på
skrift. Så tager beboerrådet beslutningen over mail afstemning.
ØK fitness – gulvet: Andras vil gøre Beboerrådet opmærksom på at han har brugt 6. 600 kr på køb
af nyt gulv.
Forretningsførerens punkt:
a) Down Wonder: Bar koordinatoren vil gerne bede om 1500 kr til diverse ting som han skal bruge
i down wonder. Terninge, kortspil m.v. kan fås fra Martin i Carlsberg gratis. Ellers til i fremtiden
så har down wonder sit eget budget som de skal bruge fra.
b) Kulturhuset: Mange tak for tilbuddet. Men i øjeblikket har vi ikke ressourcer til at bære
opgaven på kollegiet. Såfremt vi i fremtiden får ledige hænder, kontakter vi kulturhuset igen.
Øresundskollegiemodellen: der kommer et skilt på modellen hvor der står hvem der har tegnet
den og at beboerrådet har renoveret den i 2016.
Parkering OEK: Dette kommer i gang når det nye vagtfirma er startet. Lokal administrationen har
ansvaret for at overholde reglerne, men C101, inspektøren og Lone kan give folk parkeringslicens.
Reglerne bliver godkendt på næste møde.
Beboerrådsformandens punkt:
a) Underskift af karateklubbens kontrakt til brug af gymnastiksalen: Beboerrådsformanden har
udformet en 10 årig kontrakt. Der er bevilliget 3 kasse øl, 1 flaske sprut med 6 vand til deres
årlige julefrokost. Beboerrådet underskriver denne kontrakt.
b) Mobilpay underskrifter: Alle beboerrådsmedlemmerne skal underskrive kontrakten for at vi får
mobilpay op at køre i down wonder og på sigt på hele kollegiet.
c) Meddelelse om Down Wonder: Der blev bevilliget penge til down wonder før sommerferien,
dette kommer vi til at overskride og derfor bliver vi i fremtiden nødt til at bevillige flere penge
til renoveringen.
d) Budget for Sumpen: Arkitekten har givet et oplæg på 1.229.120 kr til basis rummet, hvilket
beboerrådet synes virker lidt dyrt. Hvis Br vælger dette tilbud, så er der kun 800.000 kr tilbage
for at gøre Sumpen fed og færdig. Beboerrådet melder tilbage at vi skal lige tygge på oplægget.
FA09 indsamler 2 entrepreneur tilbud, for at se om vi ikke kan få en billigere pris.
e) Bevilling til møbler i fotorummet: Skabene med bordplade og med fri sider kommer til at koste
14.000 kr. Små el, rød belysning og inventar skal også købes, så alt i alt bliver det 20.000 kr.
Beboerrådet godkender dette.

f)

Kasseapparater generelt: Beboerrådet har fået et tilbud fra Ajour for at komme i gang med et
kasseapparatssystem. Det koster 35.140 kr. Beboerrådet godkender dette.
g) Kasseren: Beboerrådet snakker med FA09 om muligvis at finde en ny kasserer. Nu er
samarbejdet blevet så anstrengt at vi ikke kan udskyde dette længere.
12. Bestyrelsessager: Intet nyt.
13. Møder med lokaladministrationen: Der har været møde med inspektøren hvor klistremærket som
bliver sat på ruden, når man har parkeret ulovligt, er blevet vist frem. Arbejdet med varmecentraler
er færdiggjort på 2 varmecentraler, så 3 varmecentraler mangler.
14. Evt:

