
Referat af Beboerrådsmøde d. 08 marts 2022 kl. 19.30 
 

Til stede:  

Mads, Magnus, Linn, Venus, Chris, Kathrine. 

Ikke til stede: Melissa, Bjarke, Niklas, Kamille, Marc.  

 

Godkendelse af sidste Referat: 

Godkendt uden bemærkninger.  

 

Siden sidst:  

- Rengøring i centerbygningen: Marc har ikke fået kigget på det grundet tidspres med 

andet arbejde, Venus tager kontakt til Melissa med henhold til regler og Chris står for 

ansættelse 

-  TV-stue ansvarlig: Magnus tager fat i Niklas han er interesseret i jobbet. 

 

Mail:  

- UNU har spurgt ind til mulighed for at få nogle af de tomme værelser/lejligheder stillet 

til rådighed for flygtninge fra Ukraine. Vi er enig om at kontakte KK med henblik på at 

udleje vores tomme boliger men det er ikke BR har magt til i sig selv. 

- Café Hygge har anmodet om hvorvidt vi kan snakke med Torben om at arrangere 

ugentlig rengøring i deres lokale fra rengøringsfirmaet i stedet for den nuværende 

månedlige. Vi høre Torben om en ugentlig rengøring er mulig. Hvis ikke må de selv 

løfte opgaven.   

 

 

Kollegiekontoret: 

Intet nyt.  

 

Beboerrådgiveren: 

Hun er ikke mødt op. 

 

Varmemestrene:  

De har fået en ny stang til at skifte pæren i C-lejligheder  

 

Klageudvalget: 

Intet nyt.  

 

Baren: 

Bar repræsentant er ikke mødt op. 

 

Beboermøde: 

Skal indkaldelse seneste den 21 i denne måned. 

Venus er Ordstyrer.  

Magnus er referent.  

Vi vil stille forslag om at ændre nogle vedtægter .    

 

Sommerfest:  



Vi nedsætter en arbejdsgruppe og spørg på beboermøder om der er nogle der vil være med 

til planlægge den.    

 

 

Jubilæum:  

Vi nedsætter en arbejdsgruppe og spørg på beboermøder om der er nogle der vil være med 

til planlægge den. Mads er styrmand.   

 

Økonomiansvarlig: 

Reuse har spurgt om de kan forlænge deres bevilling en måned - Godkendt uden 

anmærkning.  

- Café hygger søger om 800 kroner til pizza til åbent hus i forbindelse med deres årlige 

generalforsamling d. 30. marts. - Godkendt men de skal oppe sig med at få styr på 

papirarbejdet og overholde deadline.  

 

Webmaster: 

Er ikke mødt op.  

Sauna: 

Vi åbner mere op. men når baren har åben har sauna lukket.  

Chris snakker med varmemesteren.  

Venus køber rengøringsmiddel og gør den rent   

 

Evt.  

Intet nyt 

 

Kommende Møder: 

Næste møde er beboermøde  


