Referat af beboerrådsmøde onsdag d. 9. maj 2007 kl. 21 i Tarmen
1. Næstformanden åbner mødet - Valg af dirigent Henrik - Godkendelse af dagsorden:
godkendt. Tilstede: Katrine, Jon, Thue (nyvalgt suppleant), Henrik, Anne, Liv
Afbud: Britta, Daniel Ikke til stede: Myuran, Johannes

2. Meddelelser:
- bestyrelsesmøde 17.4.
Referatet er omsendt til beboerrådet.
Budgettet blev godkendt, og bestyrelsen besluttede at afsætte yderligere penge af til
renoveringen af Tarmen, og Henrik fra FSB overtager herefter renoveringen. Jon kontakter ham
for at finde ud af, hvornår arbejdet vil gå i gang. BR regner med at det kan påbegyndes i
sommerferien (juli 07).
- Kaj har opsagt sin stilling til 1.6.07.
Det er vi i BR selvfølgelig ked af. Intet nyt om ansøgere.

3. Igangværende sager:

- opmaskemaskine til vinderen af køkkenkonkurrence: 4.i
4.i finder tilbud på industriopvaskemaskiner, de ønsker som præmie til BR, der derefter
beslutter, hvilken én køkkenet skal have.
- Ny telefon leverandør (Jon):
Afgjort på beboermødet. Vi annoncerer efter en beboer der kan se på en løsning på et
telefonsystem, Liv sørger for dette. Kasper vær 612 har allerede meldt sig.
- Opdatering af Fremlejekontrakter
Godkendt med tilføjelsen under reglen for fremlejebeløbet ”… Der tages forbehold for evt.
husleje stigninger.” Henrik får en kammerat til at kigge på den engelske version for evt.
sproglige forbedringer/rettelser.

4. Nye sager til diskussion og evt. beslutning:
- udlejning af P-pladser, undersøgelse af bilejere på Kollegiet: (Jon) Udformning af dokument.
Udskudt til næste møde
- adgangskontrol til fællesrum: (Jon) Udformning af dokument: udskudt til næste møde
- Fællesprinter: (Jon) anden løsning end den vi har nu: udskudt til næste gang
- ”Spar på strømmen” (Katrine) Udskudt til næste møde
- Kvartalsbrev (Liv):
Skal omdeles i maj, hvorfor deadline for at sende nedenstående punkter til sekretæren mandag
d. 21. maj. Punkter hertil:
Nyhedsmail (Thue), solceller (Liv), Ny inspektør (Britta?), have-ordensregler (Anne og Liv), nyt
gulv v. udflytning – gemmes til næste Kvartalsbrev, TDC & festudvalget (Anne), Vinderne af KK
(Katrine), mulighed for køkken-hjemmeside via vores (Thue), telefonløsning (Liv), Internet (Jon),
Åbning af fælleslokalerne (Britta?), renovering af Tarmen (Jon)
Ang. nyhedsmail vil Thue og Anne arbejde på at finde på en løsning hvor ved der laves en liste
med email og mobilnummer over alle kollegianer.
- TDC/festudvalg: (Anne) Fremlæggelse af regnskab for TDC.

5. Klager over værelsesboere: Den ene indstilles til opsigelse af lejemål, Henrik tager sig af dette.
Den anden har allerede fået en advarsel pga. borestøj.

6. Evt. Arbejdsfordelingen i BR blev diskuteret. Tages op på næste møde.
7. næste møde Onsdag d. 13.juni kl. 19.30
Liv Lauritsen
Sekretær for BR
Torsdag d. 10.maj 07
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