Indkaldt af beboerrådsformanden
Onsdag d. 13. juni 2018
Kl. 19:00 i Beboerrådets mødelokale
Næste møde d. 5. september 2018

Referat af 5. beboerrådsmøde 2018
Referat
Referat af Beboerrådsmøde den 13. juni 2018.
Afbud: Cecilie.
Gæster:
Frans M517 (til kl. 20) og suppleant Søren E602.
Til stede:
Nanna E604, Diana K406, Anne Louise F108, Esben E113, Nanna H804, Aron A809, Niels
Kristian C109, William B312 og Charlotte fra Administrationen.
1. Valg af ordstyrer:
William blev valgt til ordstyrer.
2. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt, dog med følgende rettelser: Niels Kristian tilføjede et punkt 12
c) som omhandler formandsposten og Frans skal gå kl. 20 og vil derfor gerne have rykket
sit punkt frem på dagsordenen.
3. Godkendelse af referat:
Referatet blev godkendt.
4. Meddelelser:
William informerede om, at der nu er kommet vandanlæg på terrassen, dvs. man nu kan
tappe vand på siden af blok B.
Derudover fortalte han, at musikudvalget har indkøbt en soundbox, som står i
udvalgsrummet og selvfølgelig kan benyttes af alle udvalg.
Niels Kristian fortalte, at Sport og TV viser alle landskampe i Sumpen.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster:
Intet til dette punkt.
10. IT-status ved Frans:
Frans fortalte, at der er opsat flere access points og derfor er der nu også wifi i følgende
rum: Festsal 2, fitness, foto, udvalgsrummet, gymnastiksalen, keramikrummet og
musikrummet.
Derudover kunne Frans fortælle, at problemet med det pakketab, som beboerne tidligere
oplevede på netværket, nu er løst. Der er dog stadig ustabilitet og Infrateam arbejder derfor
fortsat for at skabe et helt stabilt netværk.
Frans fortalte også, at YouSee boksen i Sumpen nu virker og man kan bestille film etc. Dog
mangler strømforsyningen, så sig endelig til, hvis I ved, hvor den kunne være.
Sidst men ikke mindst kunne Frans fortælle, at serveren til infoskærmene nu er lavet og
derfor skulle skærmene igen virke fra næste uge.
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6. Indstilling til diskussion om lydniveau:
Dette punkt førte til en god snak omkring støj generelt. Snakken gik også på om hvorvidt
vagtens indblanden ifm støj skulle have konsekvenser. Vi har fortsat problemer med støj fra
festlokalerne og Charlotte mindede om, at der vil blive bygget rygerum ifm festlokalerne i
nyt budgetår, hvilket forhåbentlig vil give mere ro. Punktet sluttede med en beslutning om,
at Charlotte skulle tage kontakt til vagtfirmaet og aftale en procedure fremadrettet, som
også vagterne vil være glade for.
7. Indstillinger omkring tørrestativer og opvaskemaskine:
Tørrestativer: Der var bred enighed om, at dette var en god idé og forslaget blev
enstemmigt vedtaget, dog med den tilføjelse at Johnny skal beslutte materialer. Kan
financieringen ikke findes fuldt i driftsbudgettet, skal BR kontaktes igen om evt.
medfinanciering.
Opvaskemaskiner: Forsamlingen var generelt positivt stemt overfor at finde en løsning til
indstillingen, men flere ting skulle undersøges nærmere og der var enighed om, at
administrationen skulle være indblandet i processen. Derfor blev beslutningen, at Johnny
laver et oplæg, der beskriver en fast pakke – hvor Johnny beslutter model på
opvaskemaskinen og hvor han fastsætter prisoverslag for installation og reetablering. Når
oplægget er klar, sendes det ud på mail til endelig afstemning.
8. Status på diverse arbejdsgrupper:
Charlotte gennemgik listen over diverse arbejdsgrupper og fik opdateret status på
grupperne. Der er ingen hastesager, der skal klares inden sommerferien.
9. Beboerrådets årshjul for september:
a) Semesterstartsfest/ØK Byfest:
Niels Kristian er ved at lave en projektplan og nedsætter efterfølgende en styregruppe,
som vil få forskellige ansvarsområder. Derudover koordinerer Niels Kristian og
musikudvalget en dato. Diana nævnte, at hun godt kunne tænke sig at involvere og
introducere de forskellige udvalg til festen. Fx – kom i krea og lav en maske. En koncert
for børn ville også være spændende.
b) Indflyttermøde den 2.9.:
Esben nævnte, at baren gerne skal være åben efter mødet, så man kan introducere de
nye til baren. Udvalget vender derfor snarest tilbage til Charlotte, hvis dagen skal
ændres.
11. Administrationens punkt:
a) Budgetopfølgning:
Charlotte fortalte, at budgettet pt ser fint ud. Man skal dog huske, at baren ikke
forventer så mange gæster, da sommerferien nærmer sig. Desværre kunne Charlotte
også fortælle, at der har været stort svind i salg af kosttilskud i Fitness. Det undersøges
pt, hvad det skyldes og produkterne låses inde fremadrettet.
b) Snak om servicevagtfunktionen fremadrettet:
Charlotte fortalte, at servicevagten har opsagt sin stilling pr. 20.6, da han fraflytter
kollegiet. Da flere af de tidligere opgaver i stillingen nu er overlagt til SSG, er stillingen
en dyr løsning for kollegiet og derfor bør der kigges på stillingen fremadrettet. Charlotte
tilføjede, at sikkerhedsvagten har sagt ja til at tage imod opkald og åbne diverse rum,
som evt. skal låses op, da sikkerhedsvagten jo alligevel er på adressen. Dvs. der skal
derudover findes en person, der vil tage sig af oprydning og skrald i weekenden.
Diana mente ikke, der er nok styr på nøgleadgangene fx til gæsterum og festlokaler til
at undvære en person, der kan lukke op fra tidspunktet, når administrationen lukker til
vagten ankommer. Dette er forhåbentligt et midlertidigt problem, så måske kunne der
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være en midlertidig stilling med opluk.
Derudover åbnede dette en snak om, hvorvidt beboerrådsmedlemmer må søge
stillinger, der slås op. Pt må man ikke tage betalte jobs. En undtagelse kunne være
ovennævnte stilling, da den vil være midlertidig.
Beslutningen blev at Charlotte udarbejder en indstilling med et midlertidigt job fredagsøndag fra 15-21, hvor der modtages opkald og et separat job omkring skralderunden.
Dette sendes så til afstemning via mail.
c) Snak om parkeringsbomme fremadrettet:
Charlotte fortalte at den ene bom er gået i stykker og det vil koste omkring DKK 25.000
at reparere den. Derfor vil administrationen vide, om vi fortsat skal bruge penge på
bommene, eller om vi skal åbne dem. Med en person imod, blev det besluttet at tage
bommene ned, men lade standerne stå. I første omgang vil der blive opsat
plantekasser ved lejepladsen, så man kører forsigtigt forbi legepladsen, viser det sig
ikke at være nok, kan der senere laves en indstilling om etablering af et vejbump.
d) General information fra Administrationen:
Charlotte fortalte at Spiseriet fremadrettet fast bliver rengjort torsdag, fredag og søndag.
Skal det rengøres andre dage, bestilles det ved at kontakte administrationen eller
Daniella direkte.
Udlejningen i C101 har de seneste måneder lavet statistik for at se, hvornår de har
travlt. Det viser sig, at der ikke kommer mange besøgende mellem 20-21, hvorfor de
foreslår at ændre åbningstider til 18-20. Dette blev vedtaget med to stemmer imod og 7
stemmer for.
12. Beboerrådsformandens punkt:
a) Fastsættelse af dato og sted for beboerrådets middag:
Niels Kristian foreslår datoer på FB. Sted er en overraskelse.
b) Indstilling til indkøb af borde/bænke sæt:
Niels Kristian fremlagte indstillingen på vegne af Gunnleygur. Alle blev hurtigt enige om,
at der mangler borde og bænke omkring blok M, dog ønsker man at købe den samme
slags, som findes andre steder på kollegiet, så det blev besluttet at bevillige 6
borde/bænke sæt til blok M, som Johnny straks bestiller.
c) Formandsposten:
Niels Kristian fortalte, at han havde brug for en snak omkring formandsposten. Han
bruger virkelig meget tid på jobbet, men har også brug for et studiejob, som der pt
faktisk ikke er tid til. Niels Kristian bad beboerrådet tænke over, om man fremadrettet
skulle nytænke posten, enten så det var muligt at få delvis betaling, eller så det var
muligt at uddelegere ansvar. Dette førte til en god snak omkring problemstillingen og
det blev besluttet, at Charlotte undersøger reglerne for et evt. lønnet formandsjob og så
vil snakken fortsætte ved næste beboerrådsmøde, hvor der, hvis det besluttes, kan
udformes en indstilling om lønning til formanden ved det næstkommende
beboermøde/kollegiemøde.
13. Bestyrelsessager:
Intet til dette punkt.
14. Evt.
William nævnte, at der pludselig mangler en lampe nede i baren, så han bad alle om at
være opmærksomme, så ting ikke forsvinder.
Derudover spurgte han, om vi kan undersøge luft i Glasburet, da vagterne finder det meget
varmt. Det vil Charlotte bede Johnny undersøge.
William lagde også op til en oprydningsdag i BR’s lagerrum og det var der stemning for.
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15. Lukket punkt:
Intet til dette punkt.
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