Referat beboerrådsmøde d. 08 februar 2022
Til stede: Mads, Linn, Magnus, Venus, Kamille, Marc, Chris, Kathrine.
Ikke til stede: Melissa, Bjarke, Niklas.
Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt uden anmærkninger.
Siden sidst:
Vores kasserer Venus har fået fuld kontrol over BR. kontoen og har nu et godt overblik.
Vi har fået plads i KK berstyrslen, på en ekstraordinær bestyrelsesmøde.
Mark har lavet en autosvar mail til BR mailen så der bliver svaret på mails til Beboerrådet.
Mail:
Referater skal sendes til Jette (jb@kollegiekontoret.dk) hurtigst muligt, så ligger hun dem på
hjemmesiden.
Baren har spurgt om de må hænge flip frames op på toiletter i centerbygningen, Alle stemte
for.(Hvis det er i orden med varmemesteren)
Fra Reuse er der kommet Referat for det sidste møde, med nye bestyrelse, nye vedtægter,
og en ansøgning til en ny bevilling. Linn Mark og Magnus er inhabile og stemmer ikke. Alle
stemte for så bevilling er godkendt - kan tages af beboerfacilitetskontoen. Reuse spørger
derudover om 800,- til et åbent hus arrangement. Alle stemte for.
Husrum har lejes sig ind i foreningslokale forløblig for et år.
Kollegiekontoret:
Driftsmøde med Torben. Der blev snakket om Budget.
Ingeniørgangen skal tømmes.
Der kommer nye skraldespande men der er ingen tidshorisont.
Beboerrådgiveren:
Maja er gået på barsel, vi har ansat en vikar. Maja har sat hende ind i tingene og hun vil
præsentere sig selv på næste møde.
Varmemestrene:
Intet at reporter.
Baren:
Der har været indbrud, 2 gang. Vi mangler overvågningsbilleder på grund af
Firmaet der står for vores overvågningssystem er ikke optimalt, Processen for forsikring og
politi er igang. Baren vil begynde at bruge fra deres event konto da Corona er ved at være
over så de kan holde nogle store arrangementer igen.
Sommerfest:
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Chris, Linn og Kamille (Venus) er med indtil videre.
Rengøring i centerbygningen

Vi havde glemt at det kun er folk på kollegiet der må have jobbet. Derfor skal vi have lavet
en nyt jobopslag og ansat en nyt. Mark er på opgaven.
Vi efterspørger præcis mere information så vi i fremtiden ikke laver samme fejl
Økonomiansvarlig:
Alt ser fint ud, Vi har ikke brugt i nærheden af hvad vi kunne så vi har en god buffer til
kommende arrangementer.

Webmaster:
Webmaster Bjarke er ikke til stede så derfor intet nyt.
Da bjarke snart fraflytter og derfor ikke længere er med i BR skal vi have fundet en ny
webmaster, Vi tager det op på næste møde.
Udlejning af fælleslokalet:
Vi har besluttet at gå tilbage til den gamle ordningen hvor baren bestyrer får jobbet hvis de
ønsket at vedkommende eller varetager BR selv opgaven.
Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavedeling:
Opgaverne der blev fordelt ved sidste møde er løst.
Evt.
Der har været nogle der har overnatte i musikforeningen. Dette er på ingen måde i orden,
Heller ikke i andre foreninger. Hvis det opdages at nogle gør det alligevel skal der informeret
herom.
Saunaens booking system forbliver men bliver en smule forbedret. Ellers fjerner vi alle andre
corona restriktioner. Vi har snakket om vi skal ændre chip systemet så det bliver ligesom
træningsrummet. Kamille snakker med varmemesteren om muligheden herom.
Der er blevet festet i vaskerummene, dette er på ingen måde i orden, Hvis det opdages at
nogle gør det alligevel skal der informeret herom.

