Referat af beboerrådsmøde 6. april kl. 19 i tarmen
Tilstede: Lykke, Liv, Britta, Jon, Christian, Theis, Rune og Anne
Gæst: Asbjørn fra festudvalget
Afbud: Espen og Katrine
1. Næstformanden åbner mødet
- Valg af dirigent: Britta valgt
- Godkendelse af dagsordenen - godkendt
- Evaluering af beboermødet og godkendelse af referatet
Referatet blev godkendt. Generel tilfredshed med mødet. Tonen var god trods
uenigheder og punkterne blev afviklet rimelig effektivt. At der var blevet
indkøbt sodavand og slik hjalp også på stemningen. Eneste mangel var at
opslagene ikke havde været så store og tydelige som man kunne have ønsket.
2. Meddelelser
- Bestyrelsesmødet blev aflyst – mødet er skubbet til den 26. april.
- Internettet er kommet. Der efterlyses en tydeligere vejledning til opsætning
af mail. Har du problemer så tjek vores forum.
- Det nye telefonsystem er meget tæt på at virke.
3. Igangværende sager
- Regler for dyr – i henhold til, at reglerne for hunde ikke blev ændret på
beboermødet 29. marts vil vi bede Kaj om at indskærpe forbudet mod dyr på
kollegiet. Christian kommunikerer det videre.
- Klageprocedure
Klageproceduren har været rundsendt per mail. Lykke formulerer den i et
sprog så den kan komme på hjemmesiden.
Udover proceduren er det for fremtidige sager vigtigt at huske, at Henrik og
Janne gerne møder op for at tage en snak med folk, der er kommet i konflikt
med hinanden eller husordenen.
- Introarrangement den 10. april. Christian og Theis står for det.
Lykke undersøger om vi ikke kan få adresserne på de nye der flytter ind
løbende.
- Køkkenrengøringen. Rengøringen er pt. Temmelig dårlig. Rune snakker med
Kaj om hvad der evt. kan gøres. Samtidig anmodes om at duftvarianten i
gulvvaskemidlet udskiftes.
4. Nye forslag
- Datatilsyn og låsesystem? Lever vores nye låsesystem op til lovgivningen om
databaser? Britta skriver og spørger Henrik om det er nødvendigt at vi
foretager os noget.
- Problemer med en forsvunden festudvalgskonto. En konto i Sydbank har
modtaget 4000 kr. som burde være gået til festudvalget. Britta spørger Ester?
Vi formoder at der er tale om en fejl i forbindelse med overdragelsen af diverse
konti ved udskiftning i festudvalget.

Anne oplyser desuden at der mangler 1 kr. og 43 øre i vores regnskab.
- Forslag om fast at indbyde repræsentanter fra vores udvalg til beboermøder
Christian laver en tilføjelse til vores forretningsorden således at vi indbyder
vores udvalg i det omfang de ikke allerede er repræsenteret. De indbudte har
samme status som alm. gæster. Desuden indbydes de respektive
rumansvarlige, hvis deres rum er på dagsordenen.
- Indkøb til udvalgsmøder: Hvilke retningslinier gælder? Der er kun forplejning
til hele arbejdsdage i form af 50 kr. per mand. Kaffe og te til almindelige
møder er dog tilladt. Indskrives i forretningsordenen.
- Planter foran tarmen og slyngplanter - Jon spørger FSB om slyngpanter.
Rododendron og hyben. Beplantningsudvalg: Liv, Anne og Britta snakker med
Kaj om hvad der skal ske.
- Tagterrasseplaner. Jon undersøger om vi må bygge en højere tagterrasse.
- Poolrumsansvarlig - vi efterlyser en ansvarlig. Der er indkøbt nye køer.
Tarmkassen betaler. Vi diskuterer regler for tarmens økonomi på næste møde.
Asbjørn oplyser at tarmen har cirka 8.000 - 10.000 kr. om året i overskud.
- Renoveringen-er-slut-fest. Fadøl, Klippekort. Natmad. Festudvalget holder
møde. Lykke og Rune er festudvalg.
- Sparekampagne - Sparetips. Brainstorm: FSBs miljø mand kan hjælpe,
informationsfoldere, A-klasse frysere, sjove sedler mm. Et udvalg bestående af
Liv, Espen og Christian går videre med projektet.
5. Evt.
- Tilbud fra bandet Easy Parker om koncert – afvist pga. manglende interesse
og høj pris.
- Maling af opgange - Kaj har fået gode billige tilbud. Hvad vil det koste at
tilføje karme og døre? Farveudvalget undersøger. Der vil blive malet
etagenumre.
- Asbjørn: Serverrum 1 er blevet ryddet.
- Asbjørn tarmen er ikke åben for alle - fejl fra Kajs side - Lykke sætter
ordensregler op.
- Netudvalg mangler en konto så de ikke selv skal lægge ud for indkøb. Lykke
spørger Henrik.
- Vi har ikke noget Logo. – Christian laver et udkast.
Beboerrådets sekretær
Christian Vind

