Referat beboerrådsmøde 01.09.14
Tilstede: Morten, Marlene, Emily, Steen, Malthe, Jan.
1. Formanden åbner mødet.
o Valg af dirigent: Emily
o Godkendelse af dagsorden: Alle enige
2. Meddelelser.
Intet at meddele ud over regn
3. Aktuelle sager.
a) Konstitution af bestyrelse.
Jan træder ud af beborerådet fra d.d. og der vil derfor mangle en
formand samt ønskes der status på fremlejerepræsentanten og
sekretæren.
Emily tilgår som konstituerende formand indtil næste møde.
Tine tilgår som konstituerende sekretær imens Daniel er væk.
Emily tilgår som den fysiske kontaktperson ved henvendelse til
fremlejerepræsentanten, mens Johanne stadig er kontaktpersonen for al
telefonisk og skriftlig henvendelse.
b) Valg af FSB repræsentanter.
Malene tilgår bestyrelsen ved FSB, hvor det aftales hun træder ud efter
mødet for, at positionen kan genovervejes. Mortens mandat forlænges
således der kan komme ro hos FSB, da der skal vælges ny formand i
bestyrelsen, da Jan træder tilbage som formand før tid.
c) Status motionsrummet.
Morten fortæller om den nye investering af udstyr i rummet samt om alt
vedligehold og fremtidige planer med at investere i nyt udstyr. Der vil
blive indkaldt til en høring omkring dette i løbet af efteråret.
d) Beboermøde.

Vi aftaler næste møde tirsdag den 21. oktober kl. 19.30. Der vil komme
dagsorden og regnskab ud 14 dage før. Ligeledes vil der komme et
beboerrådsmøde inden. Ved dette møde vil vi uddelegere praktiske
opgaver.
e) Forretningsorden
Vi beholder systemet hvor vi sender e-mail ud med dagsorden og referat.
Der er ikke stemning for at ændre forretningsorden på nuværende
tidspunkt.
4. Nye forslag og ansøgninger.
f) Vedligeholdelse og regler ved brug af grillen på 7.
Malthe vil følge op på, at der kommer retningslinjer op. Dertil henstilles der til
atfolk rydder op efter dem selv. Der vil komme nye rensebørster doneret fra
Steen.
g) Emhætten i fælleskøkkenet
De bliver renoveret og renset i slut 2015. Vi venter.
h) Klage over Fødevarefællesksabet.
Emily har taget kontakt til fødevarefælleskabet, og der er blevet fulgt op på
klagen. Der er ingen nye anmærkninger fra klager gennem den måned der er
gået.
i) Anmodning om at geninformere om regler for støj.
Over sommeren har der været fest i hverdagene, hvilket vi i beboerrådet
tolker som en ferie ting. Vi vil gerne genudmelde på kollegiets facebook side,
hvordan reglerne er i forhold til at holde fester og bruge boremaskine.
j) Flytning af indgang til haven.
Der foreslås at flytte indgangen til haven fra ydre delen til indre delen. Således
at børnehaven og driften har bedre mulighed for vedligehold af haven.
Beboerrådet er positive overfor idéen, men venter de endelige tegninger af
cykelskuret, før beslutningen tages.
k) Festudvalget ønsker mere plads.
Vi kontakter festudvalget for at høre nærmere omkring hvad og hvor meget
de skal bruge.

5. Evt.
Malene ønsker at høre om vi har reageret på den vandsparereklame. Det bekræfter
Steen, som har afvist.
Sekretærer skal svare alene på henvendelser, som det fremgår af
forretningsordenen.
Steen spørger hvem der har nøglen til informationstavlen i vestibulen. Dette vides
ikke, så vi skal nok skaffe en ny boks.
Bænkene til haven kommer den 9. september.

Næste beboerrådsmøde er mandag den 29. september kl. 19.00.

