Referat beboerrådsmøde 02.04.2014
Til stede: Nikolai, Diana, Malene, Barbara, Lilli, Jens, Jakob og Aleksandra forretningsføreren. Gitte
stoppede i aften og forlod derfor mødet.
Ikke til stede: Sjúrdur havde meldt afbud.
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Valg af ordstyrer og referent: Ordstyrer er Jens og Aleksandra er referant.
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser: Gitte stoppede i dag som beboerrådsmedlem 02.04.2014. Der er lidt forsinkelser på
infoskærm projektet.
Gittes opgaver: Jens og Malene overtager fælleskøkken området. Skadedyr området tager Jakob og
Diana sig nu af.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen gæster.
Tilskud til fællesarrangement: Èn specifik fælleskøkken får ikke penge til at gå ud at hygge. Så
svaret er desværre nej.
Computergruppens dør: Jakob har ikke set at tilbuddet på døren var uden moms, så det kostede
cirka 6.000 kr mere end forventet. Forretningsføreren informerer lige kasseren om dette.
Pamperfest: Jens og Andras vtg ‐ koordinator er i gang med at forberede pamperfesten.
Budget: Budgettet er lagt og nu må beboerrådsmedlemmerne se på det om komme med
kommentarer før det skal godkendes på beboermødet.
Forretningsførerens punkt:
a) Ferie: Beboerrådet har givet grønt lys til at jeg rådfører mig med Jens om dette.
b) Intranet / hjemmeside: Beboerrådskontoret har selv ansvaret for at opdatere dette og
samarbejder med Johan om det. Beboerrådet foreslår at Johan får ansvaret for at give folk
adgang til intranettet / hjemmesiden.
Uafsluttede sager:
a) Baren / cafeteria:
Baren: Nu har vi fået byggetilladelse til baren og cafeteria. Tilbuddene fra håndværkerne er ikke
kommet endnu. Bestyrelsen skal godkende budgettet før håndværkerne kan gå i gang.

Cafeteria: Der har været en stor usikkerhed, siger Raimundo, fordi han ikke har hørt så meget
fra FA09. Så Raimundo har fået et nyt job, og nu ved han ikke, om han er interesseret i at drive
cafeteria længere.
b) Renovering af sumpen: Intet nyt.
c) Revitaliseringen: Administrationen og Aleksandra har fået et kursus fra Sylvester Hvid.
13. Bestyrelsessager: Intet nyt.
14. Møder med lokaladministrationen: Intet nyt.
15. Evt: Husk at komme til musikfestivalen i weekenden.

