Referat Beboerrådsmøde 07.05.2014
Gæster: Ingen.
Til stede: Jens, Sjúrdur, Barbara, Nikolai, Lilli og Aleksandra.
Meldt afbud: Diana, Jakob og Malene.
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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: Der bliver sat sikringskasser op i morgen til infoskærmene. Sikringskasserne blev
dyrere end forventet, på grund af fejlkommunikation.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Ingen spørgsmål.
Ekstra bevilling til VTG: Beboerrådet bevilliger 30.000 kr til VTG.
Cykelværkstedet: Hvis vedkommende kommer med nogle ting som skal købes ind, så tager
Beboerrådet en beslutning til den tid.
Budget 2014/2015: Budgettet er godkendt.
Beboermøde: Referent til beboermødet er Barbara og Jens sidder ved døren og checker folk af.
Administrationens åbningstider: Lone vil gerne få ændret sine åbningstider. Beboerrådet vil gerne
have at hun kommer med et andet forslag, hvor der måske ikke er skåret 6 timer af åbningstimerne
og lukket fredag.
Forretningsførerens punkt:
a) Pengekasser i udvalgene: Forretningsføreren undersøger muligheden for at smide nogen ud af
et udvalg. Forretningsføreren og Jens laver et nyt reglement til udvalg til næste
beboerrådsmøde.
Uafsluttede sager:
A) Baren / Cateria:
Der er kommet tilbud fra 4 håndværkere, og vi har valgt det billigste tilbud VVR entreprise A/S.
Bestyrelsen har bevilliget 7,5 million til at renovere baren og cafeteria. Raimundo har endeligt
svaret og han vil ikke forpagte cafeteria længere. Beboerrådet giver den mulige forpagter en
uge mere til at svare om han siger ja eller nej. Sjúrdur, Lilli og Barbara har indvilliget i at skrive
en annonce til en mulig forpagter, hvis juicepresseren falder fra.
B) Renovering af Sumpen:
Der er intet nyt.
b) Revitaliseringen:
Administrationen og Johan vil gerne have at vide fra beboerrådet hvem der skal have adgang til
cms systemet.
Bestyrelsessager: Der har været bestyrelsesmøde i sidste uge. Der har været studiecheck, og man
forventer at folk får svar i maj måned om de kan blive boende eller ej. Husleje kontrakten bliver
digital og man arbejder på at gøre studiechecket digitalt.

På et tidligere bestyrelsesmøde er der besluttet at vi skal notere ned hvem der har skadedyr. Denne
oversigt har vist sig at være mangelfuld, og administrationen har fået at vide at de skal forbedre
dette.
Bestyrelsen har valgt at flytte de fælles varmeudgifter fra vores acconto beløb til huslejen. Derfor
stiger huslejen. Samtidig stiger varmeafgifterne over det hele.
Øresundskollegiets aftale med KKIK bliver opsagt til august.
14. Møder med lokaladministrationen: Intet nyt, fordi Diana og Jakob ikke er til mødet.
15. Evt:

