Referat af Beboerrådsmøde onsdag den 16. august 2006
Tilstede: Britta, Jon, Espen, Lykke, Liv (fra pkt. 3)
Gæst: Asbjørn
Afbud: Anne, Katrine, Rune

1. Formanden åbner mødet
- Valg af dirigent - Espen
- Godkendelse af dagsorden - godkendt med tilføjelse af
punkt 4.3
–

2. Meddelelser
- Symaskinen er dukket op igen! Britta er nye symaskineansvarlig
og kan kontaktes på symaskine@kollegiegaarden.dk.
3. Igangværende sager
– Den årlige udvalgsmiddag afholdes fredag d. 25/8 kl. 18:30. Vi
mødes i haven, hvis vejret er dårligt er Tarmen booket. Lykke,
Asbjørn og Espen køber ind.
–
–

Intromøde d. 10/9 kl. 17 arrangeres af Espen og Lykke. Vi skal
have sat sedler op og sørget for at alle nye beboere informeres
om mødet af Kaj.

–
–

Kvartalsbrevet skrives af Liv og evt. Anne med assistance fra
Espen. Kvartalsbrevet skulle gerne ud i august!

–
–

Flytning af træningsrum iværksættes når Kaj har fået tømt
lagerlokalet og det er blevet malet. Britta er ny
motionsrumansvarlig og kan kontaktes på
motion@kollegiegaarden.dk

–

Tarm-renoveringsplaner
Asbjørn og Jon fremlagde deres planer for renovering af Tarmen.
Planen er omfattende og inkluderer både store strukturelle
ændringer foruden generel istandsættelse. Pga. begrænsede
ressourcer er planen baseret på en omfattende arbejde udført af
kollegianere.
–

Beboerrådet udtrykte tvivl om holdbarheden af at basere
renoveringen på frivillig arbejdskraft- både mht. gennemførsel og
kvalitet.
Diskussionen blev ikke afsluttet. Og det blev besluttet at indhente
yderligere tilbud og mødes igen torsdag d. 24/8 kl. 19.
4. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
– Rygeforbud - foreslået af Kaj.
Beboerrådet er som udgangspunkt positivt stemt over for ideen,
men beslutningen bør træffes på et beboermøde og det tages
derfor op på beboermødet i oktober.
- Robot-støvsugere på alle gange - foreslået af Jon
Der blev udtrykt bekymring for at robotstøvsugerene hurtigt ville
blive stjålet/ødelagt, og at investeringen ikke ville medføre bedre
rengøring. Forslaget afvises.
Rengøringen fjernes fra køkkenerne – foreslået af Kaj
Efter det seneste tilfælde af skadedyr på køkkenerne (tofarvede
frømøl) foreslår Kaj at kollegianerne selv bliver ansvarlige for al
rengøring på køkkenet. Dette skulle medføre en større følelse af
ansvar hos den enkelte kollegianer.
Beboerrådet tror ikke at fjernelse af rengøring fra køkkenerne vil
gøre sagen bedre. Vi tager sagen op på næste beboermøde, da
problemet har stået på længe og er både uhygiejnisk og dyrt!
–

5. Evt.
Næste beboermøde: Onsdag d. 20/9 k. 19 i Tarmen
Næste beboerrådsmøde afholdes d. 13/9 kl. 19:00

