Referat beboerrådsmøde 08.01.2014
Til stede: Nikolai, Jens, Sjúrdur, Gitte, Barbara, Jakob, Lilli og Aleksandra forretningsføreren. Diana og
Malene har meldt afbud. Men Malene kom kl 21:07.
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Valg af ordstyrer og referent: Nikolai er ordstyrer og Aleksandra er referant.
Godkendelse af dagsorden: Dagsorden er godkendt.
Godkendelse af referat: Referatet er godkendt.
Meddelelser: Jens fortalte at der bliver informøde med Atea 16. jan kl. 10 i Sumpen.
Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: Der er ingen gæster.
Tilbud omkring udskiftning af døre til computergruppens lokaler: Tilbuddet er ikke kommet
endnu, så dette punkt bliver taget op igen på næste beboerrådsmøde.
Ustabilt internet: Jakob oplever at folk brokker sig om at internettet er ustabilt. Da det ikke er
Jakob´s ansvarsområde, henviser Beboerrådet til netværkssupport.
Genoplivning af fælleskøkkenudvalget: Jakob og Ditte skulle se på sagen, men nu er Ditte ikke med
i Beboerrådet længere. Så nu ser Jakob og Gitte på sagen sammen.
Forstyrrende unge folk: Det virker som om at dette er et problem som er blevet værre. Jakob taler
med inspektøren på næste møde med lokaladministrationen, om at de unge saboterer vores låse
og at man må være hurtig til at reparere låsene. Forretningsføreren taler med Lone om at
beboerrådet ønsker at vagten går mere rundt på kollegiet og at vagten skal undersøge at døre
lukker og åbner ordentligt. Jens laver sedler som skal informere folk om dette problem og hvordan
man undgår dette.
Analyse af beboernes adfærd på kollegiets netværk: Beboerrådet er usikker omkring vores
anonymitet, driftssikkerheden, privatlivs sikkerhed, lovligheden. Så Beboerrådet takker pænt nej til
tilbuddet.
Penge stjålet fra pengekasse: Til millienum festen blev der stjålet penge fra pengekassen.
Beboerrådet vil gerne have at der bliver udarbejdet et system så dette ikke sker igen.
Forretningsførerens punkt:
 Badge til Atea: Beboerrådet godkender at Atea får et badge med adgang til hoveddøren og
computerummet.
 Opbevare klatreudstyr i VTG: Klatreudstyret skal opbevares i VTG, og folk skal så betale
depositum for at låne udstyret. Der var lidt ueningheder omkring hvad beløbet på
depositum skulle være.
Uafsluttede sager:
a) Baren / Cafeteria: Cafeteria; Raimundo har ikke underskrevet kontrakten før jul på
grund af ferie. Raimundo har derfor ikke skrevet under endnu.
Baren; Der har været et møde med barudvalget. Der er blevet søgt om alle krævet
myndighedsgodkendelser til cafeteria og baren sammen, så cafeteria og baren bliver
godkendt på samme tid. De sidste bilag til kontrakten er blevet godkendte.
b) Renovering af Sumpen: Nikolai vil gerne have nye møbler og kasseapparat til Sumpen.
Jens vil gerne have en nye mixer, og vil gerne bygge pa‐ systemet om. Jens kommer
med et tilbud til ny mixer og ombygning af pa‐ systemet til næste beboerrådsmøde.

14. Revitaliseringen: Der mangler flere ting på hjemmesiden, så Gitte gider ikke at reklamere for
hjemmesiden endnu, fordi der er simpelthen for mange mangler.
Gitte har talt med Mogens om rottelås, de er kommet i blok F. Beboerrådet har informeret inspektøren
om at de synes der skal komme rottelås i alle blokke. Hvis rottelåsene virker godt i blok f, så kommer
rottelåsene i alle blokke.

15. Bestyrelsessager: Der har været bestyrelsesmøde i Fa09 og alt kører fint.
16. Møder med lokaladministrationen: Der er blevet diskuteret om lysene i brandtrapperne og
fællesgangene skal være tændt HELE tiden, eller om man kan prøve at spare lidt på det.
17. Evt:

