Referat Beboerrådsmøde 01.06.2016
Til stede: Jens, Noak, Høgne, Jacob, Esben, Niels Kristian, førretningsføreren Aleksandra.
Meldt afbud: Jacob.
Gæster: Christina FA09, Mette FA09, Soheil.
1. Valg af ordstyrer og referent: ordstyrer er Jens og Aleksandra er referent.
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt, med ændringer.
3. Godkendelse af referat: Godkendt.
4. Meddelelser:
Toni er ansat som barkoordinator.
Fristen for at søge stillingen Øk fitness koordinator, er i morgen torsdag .
Vi skal også ansøge en ny rengøringsassistent til fest og gæst.
Beboerrådet stemmer om at logo nr. 1 er valgt til vores stempler.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster:
6. Up Wonder: Beboerrådet går tilbage til standardkontrakten fra 1. juli 2016.
Beboerrådet er enig om at opsige Soheil med 6 måneders varsel, hvis han ikke overholder
sin kontrakt fra. 1. juli 2016. Forretningsføreren undersøger hvilken email, Soheil har og
melder tilbage til Christina hvad den er.
7. Video:
a) Videoreglement: Beboerrådet er enige om at det ser fint ud, og at det lige skal forbi
en advokat hos FA09 før den bliver lagt ud på vores intranet.
b) Træer: Træerne foran J blokken bliver fjernet, fordi de blokeret for
videoovervågningen.
8. Blå vogn: Der er et ønske om en ekstra blå kørevogn som beboerrådet kan benytte.
Beboerrådet bevilliger at give en ekstra bevilling på 5.000 kr til en ny vogn.
9. Forretningsføreren:
a) Lyset i læsesalen: Lyset går ned på 20 % efter en time, og hvis man ikke flytter sig, så
slukkes lyset i løbet af den 2. time.
b) Cykelparkering ved J blokken: Der kommer strips, når de nye parkeringsregler
kommer i kraft. Så vi håber at det hjælper på problemet. På klistermærket er
beboerrådet enige om at der skal stå et P med en streg over.
c) Tømning af depotrum dag: Vi laver en doodle over de ledige dage, og så stemmer folk
hvilken dag der passer bedst.

d) Nøgle til baren for event og festudvalget: alle er enige om at udvalget får en nøgle
for den relevante periode. De udvalg som har behov for nøgle, får en nøgle hvis
beboerrådet give tilladelse over mail.
Sport og tv får også tilladelse til at få en nøgle til baren. Der er intet ønske fra
beboerrådet om at der skal være en depositum tilknyttet nøglen til baren.
10. Proceduren i beboerrådet: Beboerrådet er enige om det ville være en god idé at lave et
fast punkt nr. 5 som hedder opfølgning på projekter. Undersøge muligheden for at lave et
dokument til idéer for projekter. Det vil beboerrådet gerne.
DIS studerende: Beboerrådet er enige om, at det er det bedste at DIS kontrakten bliver
opsagt.
11. Feedback på Beboermødet: Til næste beboermøde ønsker beboerrådet at der skal gøres
mere ud af vores dagsorden, og give folk lidt mere materiale at forholde sig til.
Man kan godt foreslå, at der bliver afholdt et ekstra ekstra ordinært beboermøde, og så
tager beboerrådet stilling til det på et beboerrådsmøde.
Baren, Down wonder: beboerrådet beslutter at genåbne torsdagscafé udvalget til næste
beboermøde, hvor man har mulighed for at lave mere hygge og måske mindre drikke.
12. Beboerrådsformandens punkt:
a) Sumpen: sumpen kører efter tidsplanen. Ideen er at tage musikudvalget kommer ind
over, når der skal laves elektronik og udstyr til musikken. Alle udvalg skal have
mulighed for at påvirke, hvordan rummet kommer til at se ud.
13. Bestyrelsessager: intet nyt.
13. 14. Møder med lokal administrationen: vi har aftalt at holde møde med driftchefen fra
FA09 hver anden måned, det udløste at alle lokaladministrationsmøderne blev aflyst. Så
intet er ændret, lokal administrationsmøder er faste, men de andre møder med
driftchefen bliver efter indkaldelse.
14. 15. Evt: Beboerrådet er enige om at FA09 skal lede efter en nye netværksansvarlig som
bliver ansat på kollegiet og som har åbningstid, så andre ansatte kan kommunikere med
ham. Dette ønske undersøger forretningsføreren, og melder tilbage til beboerrådet.
Punkt til næste møde: mulighed for at ændre alle åbningstiderne i C101.

