Referat Beboerrådsmøde 04.06.2014
Gæster: Ingen.
Til stede: Jens, Sjúrdur, Barbara, Nikolai, Malene og Aleksandra.
Meldt afbud: Diana. Lilli og Jakob har ikke meldt afbud.
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Valg af ordstyrer og referent: Jens er ordstyrer og Aleksandra er referent.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Godkendelse af referat: Godkendt.
Meddelelser:
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Intranettet:
Der er ansat en fra FA09 som skal få gang i lanceringen af intranettet. FA09 vil gerne holde et møde
med beboerrådet om dette før sommerferien.
7. Forretningsførerens punkt:
a) Oprettelse af sanktioner i forhold til uhensigtsmæssig adfærd i udvalg:
Forretningsføreren taler med Lone Lund Rasmussen om hvor vi kan tilføje et afsnit om generel
opførsel som udvalgsmedlemmerne skal leve op til. Beboerrådet laver et udkast til dette efter
sommerferien.
b) Øksen:
Der er ikke blevet udgivet noget siden foråret 2013. Derfor tager forretningsføreren kontakt til
Mary Bess og beder hende om at skrive en annonce som vi kan sætte på hjemmesiden og på
C101 døren, og så kan de ansatte på beboerrådskontoret hjælpe med at rekruttere nye folk til
Øksen.
c) Udvalgsmiddag:
På beboerrådets facebook side har Jens lagt flere forslag til dage ud.

8.

9.
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d) Sommerferien Beboerrådet:
Beboerrådet har møde igen 3. september. Men hvis noget akut opstår, så må vi mødes før.
Uafsluttede sager:
A) Baren / Cateria: Arbejdet er gået i gang med baren og cafeteria. Medlemmer fra Beboerrådet,
Jens, Nikolai og Malene har sagt at de gerne vil være med til de månedlige bygherremøder.
Der har været møde med Juicepresseren, og han udtrykte at det var mange faste udgifter at
binde sig til. Planen er at lave en 1 årig kontrakt med Juicepresseren som så bliver vurderet
årligt.
B) Renovering af Sumpen: Intet nyt.
a) Revitaliseringen: Intet nyt.
Bestyrelsessager: Intet nyt.
Møder med lokaladministrationen: Der er blevet lavet en pjece om skadedyr som er tiltænkte til
beboerne. Tidspunktet for uddeling er ikke fastsat endnu.
Evt:

