Indkaldt af beboerrådsformanden
Onsdag d. 1. november 2017
Kl. 19:00 i Beboerrådets mødelokale
Næste møde d. 6. december 2017

Referat af 9. beboerrådsmøde 2017
Referat
Referat af Beboerrådsmøde den 1. november 2017.
Gæster:
Frans M517 og Søren E602.
Til stede:
Esben, Niels Kristian, William, Nanna H804, Diana, Cecilie, Nanna E604, Anne Louise, Aron og
Charlotte fra administrationen.
Fraværende:
Diana var fraværende fra punkt 11-13.
1. Valg af ordstyrer og referent:
Diana blev valgt til ordstyrer (Cecilie overtog dog fra punkt 11) og Charlotte blev valgt som
referent.
2. Godkendelse af dagsorden:
Godkendt med følgende rettelser:
Der tilføjes et punkt 12 med ordlyden: Valg af formand og et punkt 11e) med ordlyden:
Spiseriet.
3. Godkendelse af referat:
Godkendt.
4. Meddelelser:
William ønskede velkommen til det nye beboerråd og kunne derudover fortælle, at Frans og
han har påbegyndt projektet med at tage 360° film af alle de forskellige typer lejemål. I
første omgang blev der taget film af 4 typer og projektet fortsætter, når flere lejemål står
ledige.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster:
Intet til dette punkt.
6. Opfølgning på projekter:
Der var intet til dette punkt, men man benyttede lejligheden til at lave en introduktionsrunde.
7. Status på diverse arbejdsgrupper:
Listen blev gennemgået og opdateret. Aron og Søren meldte sig til ”Døgnåbning i Fitness”
og de vil også slå arbejdsgruppen op på FB, så flere beboere har mulighed for at deltage.
Det blev samtidig besluttet at nyoprettede arbejdsgrupper skal fremlægge oplæg til
beføjelsesdokumentet ved næste møde.
a)
Nedsætte arbejdsgruppe omkring cykelparkering ved blok J: Diana og Niels
Kristian meldte sig til denne gruppe, som også vil blive opslået på FB.
b)
Udvide og evt. omdøbe arbejdsgruppen ” Bar og Spiseriet fremadrettet”:
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Der blev nedsat 2 arbejdsgrupper, som erstatter den ovenstående. Den første er
”Forpagter til Spiseriet fremadrettet”. Til denne arbejdsgruppe tilmeldte Niels
Kristian, Anne Louise og Nanna E604 sig. Den anden arbejdsgruppe blev ”Model

folkekøkken fremadrettet” og til denne arbejdsgruppe meldte Niels Kristian og Nanna E604
sig.
8) Beboerrådets årshjul for november: Øktoberfest:
Dette punkt skal fremadrettet vise arrangementer og opgaver for de kommende to
måneder. Øktoberfest bliver den 11.11 i forbindelse med bartenderfesten. Nanna E604
er tovholder.
9) IT status v/Frans:
Der er nu kommet tv-boks i Sumpen og alle netstik virker. Der er blevet oprettet 10
gæstebrikker til udlån. Brikken lukkes, hvis den ikke bliver leveret tilbage. Der er også
blevet oprettet adgangsgrupper til de forskellige udvalg i det nye ADK system.
Derudover kunne Frans fortælle, at han sammen med Louise i administrationen
arbejder på den nye lagerstyring til DownWonder. Der er også fokus på ny hjemmeside,
ny netværksansvarlig og en bedre løsning til projektoren i Sumpen.
10) Administrationens punkt:
a) Budgetopfølgning:
Budgetopfølgning for oktober rundsendes så snart det er færdigt. Vi har fokus på
indtjening ifm depotrum, da vi stadig finder indtægten for lille.
b) Information fra administrationen:
Charlotte kunne fortælle, at hun stadig regner med at den nye hjemmeside med
beboerweb vil være færdig ved årsskiftet. Det nye netværksfirma er i gang og indtil
nu håbes der på parallelt løb med den gamle netværksansvarlige indtil nytår.
Administrationen overtager administration af depotrum og depotskabe, pt indtastes
data i UNIK og fremadrettet vil leje af ovennævnte blive opkrævet sammen med
huslejen.
11. Beboerrådsformandens punkt:
a) Opfølgning og evaluering af beboermødet den 18.10.2017:
Der var enighed om, at det var en godt møde med en god stemning. Der skal
indkøbes pegepind inden næste møde og der skal indføres i forretningsordenen,
hvornår referatet skal være tilgængeligt på hjemmesiden. William foreslog, at
administrationen skriver rundt til alle beboere og nævner, at vi savnede dem ved
mødet og at der samtidig henvises til link på hjemmesiden, hvor referatet findes.
Charlotte og Niels Kristian udformer en sådan e-mail og administrationen sender
den ud til alle beboere. Under punktet blev det også diskuteret, hvor mange
deltagere, der var ved mødet. Antallet var lidt mindre end ved sidste møde, men det
var efterårsferie og samtidig var det første gang, invitationen kun sendtes ud på
mail. Så der var tilfredshed med fremmødet.
b) Beboerrådsmøde den 3. januar 2018:
Det blev enstemmigt vedtaget at aflyse beboerrådsmødet i januar 2018.
c) Vagt ved festlokalerne fra den 15.11-15.12, hvordan betales det:
Punktet blev diskuteres og flertallet besluttede, at i 2017 vil den ekstra udgift til
vagtselskabet blive betalt kollektivt af kollegiet og så sættes lejen af festlokalerne op
til DKK 400 fra 1.1.2018, derved kan regningen til ekstra vagt dækkes i BR’s
regnskab næste år.
d) Julepynt og hygge på kollegiet:
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Datoen blev den 24.11. Niels Kristian informerer administrationen om indkøb.
e) Spiseriet:
Den nuværende forpagter har opsagt sin aftale til udgangen af november.

Der forhandles pt med ny forpagter om en midlertidig kontrakt, mens de to nyoprettede
arbejdsgrupper ser på fremtidens Spisested. Der vil pr. 1.12 være sat scannere på dørene, så
serveringsområdet kan benyttes socialt også efter køkkenet er lukket.
12. Valg af formand:
Niels Kristian vil gerne fortsætte som formand og det blev enstemmigt vedtaget.
13. Bestyrelsessager:
Information om bestyrelsessager vil følge løbende, når der er nyt at fortælle.
14. Evt.
Diana efterspurgte wifi i keramik og Frans lovede at kigge på det. William efterspurgte wifi i
musikrummet og Frans lovede at kigge på det.
Det blev besluttet at lave en rundtur og fremvise BR’s lokaler til de nye medlemmer af
beboerrådet.
15. Lukket punkt:
Intet til dette punkt.
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