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Referat for beboerrådsmøde
4/11 2015 kl. 19.00

1. Mødet åbnes

1.1. Valg af dirigent - Julie
Til stede: Daniel, Julie, Jesper, Andreas, Signe, Morten, Johanne, Tine, Lene, Nikolai,
1.2. Godkendelse af dagsorden - Ja
1.3. Meddelelser
Morten præsenterer opbygningen af beboerråd/bestyrelsen

2. Gamle sager
2.1. Status medlemmer og konstitution
Valg til posterne
Næstformand: Morten (genvalgt)
Sekretær: Tine (ny) pr. 1/1-2016
Kasser: Malene (genvalgt)
Fremlejerepræsentant: Johanne (genvalgt)
Andreas: melder sig som web-ansvarlig
Netudvalget: Morten og Andreas. Malte melder sig ud da han flytter.
2.2. Status Beboermødet
Fint fremmøde til beboermøde. Der kommer en lille redigering af husordenen ved det
ekstraordinære beboermøde i foråret (borertider, fremleje og rygning). Fin diskussion af brug af
endetarmen, nogle meninger kom frem fra de øvrige beboere.
2.3. Status FSB møde
Miljøhensyn blev diskuteret (solceller, vindmøller, vand), energi rapport kan hentes fra
kollegiegårdens hjemmeside. Mulighed for at spare penge på længere sigt. Mulighed for at søge
fonde til kollegiets grønne tiltag, der kommer et udvalg.
Sociale tiltag, et socialt udvalg (spilaftener, rødvinsaftener, osv.) Der bliver oprettet er socialt
råd snarest.
2.4. Bygningsgennemgang
Morten stiller spørgsmål om muligheden for renovation af festlokalet og børnehaven. Julie tager
også med.
2.5. Kælderen – fase 1 (Morten)
Udvalgsgrupper til kælderrum. Daniel, Morten, Joakim, Nikolai.
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2.6. Fadølsanlæg
Fadølsanlæg – Vedtaget se (Bilag 1).
3. Nye sager
3.1. Ny struktur i beboerrådet
Julie og Nikolai kommer med et forslag omkring en omstrukturering af beboerrådet, så
medlemmerne kan blive opdelt i nye poster og udvalg.
Koordinator post: har styr på alle grupper.
Informationspost: udbreder information på kollegiet (hjemmeside/tavler).
Socialt udvalgt: en der hverver andre fra kollegiet så det bliver en blandet flok, der være i evt.
nyt social udvalg.
Koordinator: Sekretæren tager posten
Informationskoordinator: Julie & sekretæren
Brandudvalg: Nikolai, Kristian og Joakim
Motionsrum: Morten og Joakim.
Musikrum: Julie
Cykelskur: Morten, Daniel og Nikolai
Grønomstilling(søger om legater): Jesper, Julie, Lene, Nikolai og Signe
Rum rokade: Morten, Daniel, Nikolai, Joakim
Vuggestue: Daniel, Signe, Jesper Julie, Lene, Morten
Værksted: Midlertidig droppet
Social udvalg: Lene, Julie og Jesper.
3.2. Hjemmeside ansvarlig / langsomt internet
Andreas bliver sat ind i, hvordan hjemmesiden fungere og kontakter parknet angående udsving i
net forbindelsen.
3.3. Dispensation ansøgning til lejlighederne
Der er kommet en ansøgning, den blev vedtaget.
3.4. Julefrokosten
Julie planlægger maden, Daniel og Morten er øl ansvarlige.
3.5. Godkendelse af bryggeri indkøb
Blev godkendt ved sidste møde
3.6. Godkendelse af køkken indkøb
4. indre godkendt
6. indre godkendt
Evt.
Julie Joakim tager med til bygningsgennemgangsmødet.
Næste møde
9/12- 2015 19:00
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