Referat Beboerrådsmøde 05.11.2014
Til stede: Jakob, Malene, Lilli, Jens, Barbara, Sjúrdur og Aleksandra.
Ikke til stede: Peter, og han har ikke meldt afbud.
Gæster: Mads B104, Julie B405.
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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: Jens arbejder fortsat med at få infoskærmene op at køre.
Malene tager orlov i 6 måneder fra 1. december 2014. Malenes ansvarsområder bliver givet over til
Jakob og Jens.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen.
Mette Grøn: Beboerrådet giver kunst og keramik en ekstrabevilling på 1000 kr, og så det beløb som
de overskred budgettet med ca. 700 kr. Udvalget skal huske at give kasseren en oversigt over alle
udgifterne og hvilken kategori i budgettet det tilhører.
Sikkerhed på ØK: Beboerrådet har holdt møde med politi, CNS, pædagog fra børns og ungdoms
forvaltning, FA09 og gadeplan ‐ rådgivere fra ssp. Det viser sig at vores samarbejde har haft en
positiv effekt, og forhåbentlig vil det blive endnu bedre over tid.
Vi fastholder at der er 2 vagter ekstra på torsdag og fredag indtil januar 2014.
Jakob vil undersøge hvad muligheden er for at få flere lys i de steder, hvor disse unge plejer at
gemme sig.
Varmepumpe til festrummene: Punktet er droppet.
Mentorordning: Lilli holder møde i sumpen 6.11.2014 hvor alle kan komme forbi og høre hvilke
udvalg der er og hvordan man kan blive medlem.
Jakob og Peter har tænkt sig at indkalde udvalgene til et møde engang i det nye år for at tale om
mål og hvad for nogle arrangementer udvalgene gerne vil lave.
Forretningsførerens punkt: Beboermøde, Malene er referant.
Uafsluttede sager:
a) Baren / cafeteria: Det er desværre ikke helt på plads med forpagteren til cafeteria men alt går
planmæssigt i forhold til baren.
b) Renoveringen af Sumpen: Intet nyt.
c) Revitaliseringen: Intet nyt.
Bestyrelsessager: Intet nyt.
Møder med lokaladministrationen: Intet nyt.
Evt:

