Referat af beboerrådsmødet d. 3/11 2009 kl. 19.30
Tilstede: Thue, Maria, Myuran, Henrik, Lars, Daniel, Jan.
Ikke tilstede: Lasse, Nikolaj.
Afbud: Christian.
1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent.
• Henrik blev valgt som dirigent.
1.2. Godkendelse af dagsordenen.
• Dagsordenen blev godkendt.
2.

Meddelelser

2.1. Meddelelse omkring internetforbindelsen (Thue).
•

Thue har indhentet to tilbud på noget billigere internet, hvor begge giver en besparelse på ca. 1000 kr. om
måneden.
• Vores forbindelse hos vores nuværende udbyder yder ikke de aftalte 100 mbit. Thue vil høre vores udbyder,
om de ikke kan de to andre tilbud og få forbindelsen til at køre optimalt.
• Thue har ligeledes købt en ups til den ene af serverne, der gør at serveren ikke går i forbindelse med en
strømafbrydelse.
2.2. Kommende bestyrelse.
• Der er bestyrelsesmøde d. 8. december 2009.
3. Nye sager
3.1. Indkøb af stole til Tarmen (Myuran).
• Myuran har foreslået at vi køber træstole til Tarmen i stedet for de læderstole festudvalget har foreslået, da
træstolene holder længere. Læderstolene koster 2550 kr. og træstolene 4000 kr.
• Det blev besluttet at vi køber træstolene.
3.2. Indkøb til motionsrummet (Lars).
• Lars havde et forslag til indkøb til motionsrummet. Forslaget bestod af 8 stjernelåse, 4 clip-låse og et
musikanlæg. Dette kostede i alt 1583 kr. Derudover bestod det også af en wire til reparation af en maskine,
hvor prisen var ukendt.
• Det blev besluttet at vi udskyder punktet til næste møde, da Lars så vil kunne finde de endelige priser.
3.3. Aerobic (Maria).
• Maria og en veninde har oprettet et gratis aerobichold på Kollegiet. De ville høre om de måtte bruge Tarmen
fast og om kollegiet var interesseret i at støtte indkøb af materialer af dette.
• Det blev besluttet at de fast kan benytte Tarmen og at de er velkomne til at udfærdige et forslag til indkøb.
4. Igangværende sager
4.1. Parkeringspladser (Henrik)
• Intet nyt.
4.2. Istandsættelse af poolrummet.
• Intet nyt.
5. Evt.
6. næste møde
1/12 2009 kl. 19.30
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