Referat beboerrådsmøde 05.02.2014
Til stede: Jens, Sjúrdur, Diana, Jakob, Gitte, Malene, Nikolai, Barbara og Aleksandra.
Fraværende: Lilli, hun meldte afbud på selve dagen.
Gæster: Andras K301 og Mette G607.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Valg af ordstyrer og referent: Jens er ordstyrer og Aleksandra er referent.
Godkendelse af dagsorden: Punkt 7 bliver delt op i 2.
Godkendelse af referat: Referatet fra sidste møde er godkendt.
Meddelelser: Vi har fået en ny lagerbestyrer, Nikolai Sandbeck.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
VTG – indhentning af tilbud til nye maskiner: Andras kan ikke svare præcist hvad det koster at leje
udstyr, fordi det afhænger af hvor meget man skal leje.
Andras vurderer at der er cirka 300 aktive betalende medlemmer i VTG.
Andras vil gerne have 150. 000 kr til at købe udstyr for. Han har allerede 43.000 kr, så han mangler
107.000 kr.
Beboerrådet bevilliger 107.000 kr til VTG.
Gitte´s punkt:
VTG: Gitte synes at folk skal kunne træne i VTG, når de har lyst, fordi som det er nu passer
åbningstiderne ikke til alle. Så derfor foreslår Gitte, at vi udvider åbningstiderne. Beboerrådet er
positivt stemt over for dette, og det færdige tilbud bliver præsenteret på næste beboerrådsmøde.
Aktivitetspuljen: Gitte spørger hvordan man skal forholde sig til at få penge fra aktivitetspuljen.
Beboerrådet informerer Gitte om, at alle har lov til at søge om penge fra aktivitetspuljen, uanset
hvad det drejer sig om. Om pengene bliver bevilliget eller ej, bliver besluttet på vores
beboerrådsmøder.
Sumpen: Jens vil gerne forbedre sumpens anlæg og beder derfor om 16.000 kr til at gøre det.
Beboerrådet bevilliger 16.000 kr til det formål.
Wifi: Jens vil gerne have trådløst net til flere af kollegiets områder, sumpen, mødelokalet og VTG.
Beboerrådet bevilliger 2600 kr til det formål.
Tilbud fra Scala: Jens har indsamlet et tilbud fra Scala vedrørende infoskærme. Der kommer til at
være 1 skærm i blok m, j, k, l og 6 skærme fordelt over hele vandrehallen.
Der skal ansættes en koordinator til at styre det hele og vedkommendes årsløn kommer til at ligge
på cirka 40. 000 kr. Koordinatoren skal besidde kompetencer inden for grafisk kommunikation.
Tilbuddet fra Scala lyder på 450.000 kr og koordinatorens første årsløn er medregnet. Beboerrådet
bevilliger 450. 000 kr til formålet.
Tilbud omkring udskiftning af døre til computergruppens lokaler: Computergruppen beder om
10.000 kr i ekstra bevilling. Beboerrådet bevilliger 10.000 kr til det formål.
Forretningsførerens punkt:
a) Yoga: Forretningsføreren skal bede Ditte om at komme med et forslag som gavner beboerne på
kollegiet. Beboerne skal have førsteret til at være med, siden folk udefra. Jeg tager det op på
næste beboerrådsmøde igen.

b) Gymnastiksalen: Beboerrådet stemmer for at vi prøver at åbne op for at folk kan bruge de ting
som er i gymnastiksalen. Det er en prøveperiode på 3 måneder og forretningsføreren skal holde
øje med tingene. Der bliver reklameret for det. Det er vedtaget.
c) Kasseapparat til sumpen: Nikolai og Jens undersøger hvad et kasseapparat koster til næste
beboerrådsmøde.
d) Drop ind pengeskab: Vi vil gerne have boret et hul i væggen i c101, hvor vi kan sætte et drop
ind pengeskab op. Forretningsføreren og Jens undersøger hvad sådan et pengeskab koster og
hvad det koster at sætte det ind i væggen til næste beboerrådsmøde.
e) Lås på køleskabet i Sumpen: Vi vil gerne have lås på køleskabene, så flere folk kan bruge
sumpen, uden at der er en risiko for at folk tager sodavand og øl uden lov. Vi foreslår at låsen til
sumpen bliver udskiftet og at vi får lås på køleskabene.
f) 1 time gratis drikke 1 lørdag om måneden for alle udvalg: Vi vil gerne have at folk bliver
motiveret til at være frivillig og derudover ville dette forhåbentlig give folk mulighed for at lære
andre folk at kende. Beboerrådet vedtager at vi afprøver det i 3 måneder.
g) Mette´s punkt:
1) Koordinator til sumpen: Mette foreslår at vi ansætter en koordinator til sumpen.
Beboerrådet foreslår at torsdags / lørsdagscaféen tager og holder et møde og prøver at tale
om de ting som ikke fungerer i udvalget først. På næste beboerrådsmøde stemmer vi om
der skal ansættes en koordinator. Nikolai laver en arbejdsbeskrivelse til koordinatoren til
næste beboerrådsmøde.
Mødet er slut, vi nåede ikke mere.

