
Beboerrådsmøde d. 9. august 2022 kl. 19.30 
Til stede: Magnus, Linn, Mads, Kamille, Melissa, Marc. 

Afbud: Chris, Venus, Kathrine, Niklas, Pernilla. 

 

 

Godkendelse af sidste Referat: 

Godkendt.  

 

Siden sidst:  

- Festival - Det gik godt, Godt med gæster og god stemning. 

- Vi har haft ¨Indbrud¨ i Reuse. Der er ryddet op og åben igen.  

- Ellers har der været ferie så der har ikke rigtig sket noget.  

 

Mail:  

- Haveforeningen:  

Er utilfredse over de ikke har fået penge fra sidst de søgte om dem. Det følger vi op 

på. 

- Bryggerlauget:  

Vil gerne have erstatning for de ting der er blevet smidt ud. Vi vil gerne have en 

samlet pris, så vi kan for et overblik hvor mange penge vi snakker om. 

- Jette fra Kollegiekontoret:  

Vil gerne have referaterne til tiden.  

- Chess Club Skjoldhøgene:  

Den nye bestyrelse vil gerne have afgang til foreningslokalet. Marc får ansvaret og 

får styr på det. 

- SKMU:  

Vil gerne have 1200 til åbent hus. Godkendt. 

Vil gerne have lov til at sælge en gammel mixer, da de har købt en ny, og mener at 

de kan bruge pengene kan bruges på noget bedre. Ikke godkendt.  

 

Kollegiekontoret: 

Intet nyt.  

 

Beboerrådgiveren: 

Udeblevet uden afbud. 

 

Varmemestrene: 

Vi kommer til at have stor mangel på lejre. 

En af varmemesteren er syg, vi køber en gave på ca. 1000,- (Kamille har ansvaret) 

Den nye vuggestue åben er et par uger.  

Der kommer et nyt chip system så Tom vil gerne have at der er foreningerne selv der skal 

skrive til Tom hvis en chip skal åbnes/lukkes. (Mark skriver en Mail) 

 

Baren: 

Baren vil gerne leje en dankort terminal til sommerfesten, Barens kasse er lidt tom på grund 

af en masse uforudsigelige omstændigheder. Så de vil gerne have pengene af BR. 

Godkendt. 



 

Sommerfest: 

Der er bestilt mad, Masser af mad så der er nok til alle og musikken er booket og der er 

laver en masse aktiviteter til hele dagen så der er lagt op et fest.  

BR. køben en soundboks og batteri til arrangementer. 

 

Økonomiansvarlig: 

Ikke tilstede.  

 

Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavedeling  

- Sommerfrokost: Magnus skal tage sig sammen. og Kamille hjælper.  

Ændringer af vedtægter og forretningsorden: Marc har haft en møde men Jette. 

Har har haft en rigtig god gennemgang og vil nu gerne have vi kigger dem igennem 

og giver feedback.  

- Oprydning af BR-lokalet: Marc og Magnus skal tage sig sammen.  

 

Lukker punkt.  

 

Evt: Intet nyt. 

 

Kommende Møder: 

 


