Referat beboerrådsmøde 05.03.2014
Til stede: Nikolai, Diana, Sjúrdur, Barbara, Jens, Lilli, Jakob.
Gæster: Johan F304, Ditte Maria ungarskgade 4.
Ikke til stede: Malene har meldt afbud, men Gitte er ikke dukket op.
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Valg af ordstyrer og referent: Jens er ordstyrer og Aleksandra er referant.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
Meddelelser: Infoskærms ‐ projektet er fuldt i gang. Elektrikerne starter op i morgen 6 marts.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Yoga på ØK: Der er god stemning for yoga så det bliver vedtaget. I første omgang bliver dette
afprøvet i 3 måneder, og så ser vi hvordan det går.
Tilskud til fællesarrangement: Beboerrådet vil gerne have at de til næste møde laver et konkret
forslag, og så tager beboerrådet stilling til det på næste møde.
Ekstrabevilling til værkstedet: Beboerrådet bevilliger 7. 000 kr til formålet.
Koordinator til sumpen: Nikolai arbejder med et udkast til udvalgskoordinatoren, og det vil vi
arbejde videre med.
Øgede åbningstider i VTG: VTG – koordinatoren har haft en snak med sine frivillige om øgede
åbningstider, og der var mange som var utilfredse. De syntes at deres største incitament for at
være frivillig var at man kunne træne, når man vil og det ville forsvinde, hvis VTG var åbent hele
døgnet. Beboerrådet vælger ikke at have åbent hele døgnet, men vælger at øge om antallet af
frivillige, så der kan komme flere åbningstider og åbningstiderne vil forhåbentlig blive mere stabile.
Jakob laver et konkret udkast til dette.
Forretningsførerens punkt:
Beboermøde: Det bliver 8. maj kl. 19:00.
Uafsluttede sager:
a) Baren / Cafeteria:
Cafeteria: Vi afventer stadigvæk svar fra Kommunen på diverse tilladelser.
b) Renovering af Sumpen: Intet nyt.
c) Revitaliseringen: Der har været afsluttende møde om hjemmesiden, og der har været nogle
ændringer.
Bestyrelsessager: Kommunen har lavet nye indstillingskriterier som betyder at vi skal bruge KKIK´s
eller CIU´s ventelister. Så nu forlanger KKIK at vi skal betale 250. 000kr i stedet for 100.000 kr og
det var bestyrelsen utilfredse med, så derfor er der indkaldt til møde mellem KKIK, kommunen og
bestyrelsen 06.03.2014.
Møder med lokaladministrationen: Der er nu fuldt drift på solcelleprojektet.
Evt: Nikolai foreslår at vi tager ud en aften og hygger.

