Indkaldt af beboerrådsformanden
Onsdag d. 4. oktober 2017
Kl. 19:00 i Beboerrådets mødelokale
Næste møde d. 1. november 2017

Referat af 8. beboerrådsmøde 2017
Referat
Referat af Beboerrådsmøde den 4. oktober 2017.
Gæster:
Kasper Nørballe fra FA09 (til punkterne 1-5) samt Aron fra A809.
Til stede:
Diana, Nanna, Anne Louise, Niels Kristian, William, Jacob, Esben, Noak og Charlotte fra
administrationen.
Afbud:
Cecilie.
1. Valg af ordstyrer og referent:
Charlotte blev valgt til referent og William blev valgt til ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med følgende rettelser:
Der tilføjes et punkt 15d) med ordlyden: Ekstra vagt til festlokaler i perioden 15.11-15.12.
3. Godkendelse af referat:
Godkendt.
4. Opfølgning på møde med Bjarne Zetterstrøm v/Kasper:
Kasper opsummerede Bjarne Zetterstrøms oplæg og Niels Kristian indkalder til
ekstraordinært beboerrådsmøde, hvor punktet behandles. Bjarnes powerpoint vedlægges
dette referat.
5. Gennemgang af regnskab 2016/2017 v/Kasper:
Materialet blev udleveret og Kasper gennemgik regnskab og noter. ØK kommer ud med et
beskedent overskud på DKK 43.000.
6. Meddelelser:
Jacob Ovesen meddelte at dette blev hans sidste møde. Vi siger tak for denne gang 
7. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster:
Aron efterspurgte tv-login til Sumpen. Niels Kristian fortalte, at han og Charlotte er i gang
med at bestille en box hos YouSee. Indtil denne box er installeret, findes der ikke et login.
Aron efterspurgte samtidig status på alkoholbevillingen. Charlotte oplyste, at det er meget
tæt på, at ansøgningen kan sendes afsted. Så snart den er sendt, kan vi ansøge om en
midlertidig bevilling.
8. Opfølgning på projekter:
Diana oplyste, at syrummet er færdigt og der afholdes snarest hygge-åbning.
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Niels Kristian oplyste, at BR’s grupperum ”Under trappen” er færdigt.
Noak oplæste forslag til ny tekst på KKIK’s hjemmeside. Teksten blev godkendt og
Charlotte sender den afsted til KKIK. Samtidig sikrer Charlotte, at link til ØK’s hjemmeside
bliver genaktiveret.
William oplyste, at udlejningen nu er instrueret i brugen af Go-pro-kameraerne.
Anne Louise fortalte, at sommerfesten var en succes. Der kom mange, de havde det sjovt,
der var mere luft som frivillig end ved sidste arrangement og børnefamilierne var glade for
arrangementet om eftermiddagen.
9. Status på diverse arbejdsgrupper:
a)
Nyt fra arbejdsgruppen ”Bar og Spiseriet fremadrettet”:
Niels Kristian fortalte, at han og Charlotte har besøgt Nordisk Kollegium for at høre
om deres kantineordning. En ordning hvor alle mødes til morgenmad og aftensmad
og hvor frokost kan pakkes til dagen.
Det blev aftalt, at arbejdsgruppen laver et oplæg til beboermødet, hvor ønsker til
retning fremadrettet og åbningstider behandles.
Det skal samtidig besluttes, om den nuværende forpagter skal forlænges og om der
evt. skal tilbydes huslejenedslag.
b)
Nyt fra arbejdsgruppen ”Rekrutteringsdag/pre-beboermøde”
Niels Kristian oplyste, at han og Frans har arbejdet på en uformel og stille tilgang til
rekruttering. Der vil være borde i vandrehallen og kaffe og boller vil blive tilbudt.
Anne Louise foreslog, at BR mødes kl. 18 i Spiseriet inden beboerrådsmøderne og
inviterer diverse beboere til en uformel snak inden hvert møde. Forslaget blev
godkendt og Anne Louise vil fortælle mere om dette på beboermødet den
18.10.2017.
c)
Nyt fra Niels Kristian ” Beføjelser i arbejdsgrupper”
Niels Kristian sender en mail med tilrettet oplæg.
10. IT status v/Frans:
Frans deltog ikke ved mødet, men Charlotte kunne fortælle, at Frans nu har installeret wifi i
BR’s grupperum Under Trappen.
11. Indstilling til årshjulets fester v/Anne Louise:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
12. Indstilling om mere info til nye beboere og udenlandske studerende v/Anne Louise:
Niels Kristian oplyste, at en arbejdsgruppe med dette formål allerede var nedsat, nemlig
arbejdsgruppen ”FAQ intranettet”. Anne Louise indtræder i denne arbejdsgruppe.
13. Forslag til fremgangsmåde for oprydning på gangene v/Klageudvalget:
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og fremlægges på beboermødet den 18.10.2017.

14. Administrationens punkt:
a)
Budgetopfølgning.
Bilag til budgetopfølgning for september blev fremsendt inden mødet. Charlotte
gjorde opmærksom på, at indtægten på depotrum fortsat ligger lavere end
budgetteret. Det blev aftalt, at man har en uge til at takke ja til et tilbudt depotrum,
herefter gives tilbuddet til næste på listen. Charlotte informerer udlejningen.
Derudover gjorde Charlotte igen opmærksom på, at der er et underskud på DKK
20.800 hver måned, baren ikke er åben.
b)
Beboermøde den 18.10: Dagsorden udsendes 5.10.
Dagsordenen blev gennemgået og tilrettet.
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c)
d)
e)

Oplæg til ny cykelparkering ved J.
Oplægget fremlægges på beboermødet den 18.10.2017.
Indstilling til ny vagtordning.
Indstillingen blev enstemmigt vedtaget.
Information fra administrationen.
Charlotte informerede om møde med nærpolitiet. Derudover informerede hun om itnetværkssamarbejdet.

15. Beboerrådsformandens punkt:
a)
Planlægning af beboermøde: Hvem står for hvad?
Rollerne blev fordelt imellem BR’s medlemmer. Det blev også besluttet, at Jens
inviteres til mødet, dog ikke som ordstyrer.
b)
Indstilling omkring kursus i projektstyring.
Indstillingen blev nedstemt.
c)
Videoovervågning på kollegiet.
Det blev enstemmigt vedtaget at vagten skal have Ipad, der sikrer videoadgang til
øjebliks billeder.
d)
Ekstra vagt til festlokaler i perioden 15.11-15.12.
Oplæg fremlægges på beboermødet den 18.10.2017.
16. Bestyrelsessager:
Intet til dette punkt.
17. Evt:
Noak spurgte, om han stadig kunne få refunderet kvitteringer fra 2016/17. Det blev
bekræftet, at det stadig var muligt.
18. Lukket punkt:
Intet til dette punkt.
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