Referat Beboerrådsmøde 01.10.2014
Til stede: Malene, Barbara, Peter, Jens, Jakob, Lilli og Aleksandra forretningsføreren.
Ikke til stede: Sjúrdur og han har ikke meldt afbud.
Gæster: Ingen gæster.
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer er Jakob og Aleksandra er referent.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Bestyrelsen har vedtaget at vi får 2 vagter mere på Øresundskollegiet, og de vil være
på kollegiet torsdag og lørdag.

Malene og Jakob som repræsenterer beboerrådet holder møde 6. oktober med københavns kommune,
københavns politii, lokaladmininistrationen, FA09, CNS i forhold til situationen vedrørende de generende
unge folk.
Atea har været på kollegiet og lavet det sidste arbejde med infoskærmene, så nu er de klar til brug.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen gæster.
6. Renovering af tagterassen: Vedkommende mødte ikke op på mødet, så derfor blev emnet ikke
diskuteret.
7. Udvalgs evaluering: Peter og Jakob vil arbejde med at lave nogle målsætninger for udvalgene. De
vil udover det også lave status over alle udvalg og se om nogle skal nedlægges. Så nu vil Peter og
Jakob indkalde udvalgsmedlemmerne til et møde for at evaluere situationen.
8. Rengøringsassistenten: Beboerrådet har godkendt at Søren rengøringsassistenten får nogle flere
timer i sin kontrakt og kommer til at lave flere opgaver ad hoc.
9. Varmepumpe til festrummene: Jens har ikke indkaldt et tilbud endnu, så derfor venter vi med
emnet til næste gang.
10. Ekstra bevilling til konsulentarbejde til den nye bar: Teddy Brandt er kommet med et forslag til en
driftsplan med 5 punkter; rummets udnyttelse, barens udnyttelse, leverandøraftale, personale og
løbende workshops for personale. Det kommer til at koste 43.000 kr + moms.
Beboerrådet holder møde med Teddy Brandt og træffer bagefter en beslutning via mail.
11. Visakort til torsdags / lørsdagscaféen: Punktet er strøget.
12. Læsesalens stand: Beboerrådet er enige om at læsesalens stand burde blive opgraderet. Lilli
kontakter inspektøren i forhold til læsesalenene og kontakter bestyrelsen vedrørende at få internet
til læsesalene og grupperummet.
13. Musikudvalget: Udvalget vil gerne hæve antallet af medlemmer i udvalget. Beboerrådet støtter
dette. Dette bliver et punkt til Beboermødet i november.
14. Forretningsførerens punkt:
a) Beboermøde: Beboermødet bliver afholdt 13. november kl. 19:00.

15. Uafsluttede sager:
a) Baren / cafeteria: Intet nyt.
b) Renovering af sumpen: Intet nyt.
c) Revitaliseringen: Intet nyt.
16. Bestyrelsessager: intet nyt.
17. Møder med lokaladministrationen: Der er opsat et hegn foran indgangen til ØK, så folk ikke har
mulighed for at ødelægge græsset. Solcellerne producerer 13% mere end forventet.
Så snart baren / cafeteria byggeriet er slut vil inspektøren starte på at skifte varmtvandsbeholderne ud med
varmevekslere.
Folk parkerer ikke efter reglerne. Så derfor kontakter Jakob et parkeringsselskab for at få dem her ud. Jakob
indhenter nogle tilbud og så godkender vi det på et kommende beboerrådsmøde.
18. Evt: Intet.
Den 08.10.2014 har Beboerrådet på et ekstra ordinært beboerrådsmøde vedtaget med flertal at benytte
sig af Teddy Brandts tilbud pålydende 43.000 + moms . Betaling sker efter Teddys oplæg.

