Referat af ordinært beboermøde d. 24/11 - 2021 kl. 20.00 i barens
lokaler
Dagsorden:
1. Formalia
- Valg af dirigent og referent.
- Bjarke er valgt til dirigent.
- Jens er valgt til referent.
- Godkendelse af indkaldelse
- Kommentar: Ønske om plakater til promovering af beboermødet
fremadrettet. Disse plakater skal placeres i Centerbygningen som
minimum.
- Godkendelse af sidste Beboermødes referat.
- Godkendt.
- Godkendelse af dagsorden.
- Godkendt.
2. Meddelelser.
- Ingen meddelelser.
3. Orientering fra Beboerrådet
- Corona-oplukningen
- Foreningerne er lukket op igen og er ved at komme på benene igen.
-

Bierfest - vi har afholdt en Bierfest, da vi ikke havde mulighed for at holde
Sommerfesten pga. corona restriktionerne*

-

Skovfældning - kommunen har fældet træerne nede ved skoven. Som er en
del af Skjoldhøj 2.0.
- Beboerrådet havde ingen indflydelse på beslutningen for
træfældningen og vi blev først informeret om det, da vi selv spurgte
ind til det.

-

Sikkerheden på kollegiet:
- Flere cykelskure med chip adgang
- Politi og vagt rutiner
- Vi kan ikke få overvågning pga. GDPR.
- Fra beboerne:
- Mere lys på parkeringspladserne

-

Skjoldhøj 2.0
følgende information for kollegiets fremtid er ikke vedtaget endnu. dog er der
nogle formodninger om hvad kommunen vil med Skjoldhøj
- En gæld fra 80’erne - på omkring 85 mio. Kr.
- Kommunen har lavet en handlingsplan for kollegiet -> Blandede bolig
område, for både familier, studerende og ældreboliger.
- Kollegiet bevarer de to kinder strasser
- Kollegiet havde sidste år 10 mio. kr. i lejetab. Vi regner med et
tilsvarende tab pga. den mængden af udvekslingsstuderende på
kollegiet.

4. Orientering fra Beboerrådgiveren.

-

tidligere arrangementer for beboerne:
- Sankt hans
- Rundvisninger
- Intro-arrangementer
- Fællesspisning
- “Kaffe snak”

-

Kommende arrangementer for beboerne
- Jule arrangement
- Tarteletspisning
- Kaffe-arrangement pga. Maja går på barsel

-

Da Maja går på barsel til februar, vil Kollegiekontoret forsøge at finde en
beboerrådgiver som kan tages Majas plads i barselsperioden.

-

Husrum - Frivillig Forening for at bekæmpe ensomhed - mulighed for samtalegrupper
på tværs af kollegiet. Starter op i Januar.

-

Orientering om at studenterhuset i Aarhus afholder juleaften for dem som ikke ved
hvor de skal holde jul henne.

5. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med
revisorernes bemærkninger til godkendelse af beboermødet i november måned hvor
også kollegiets regnskab godkendes.
6. Valg af formand for Beboerrådet
- Mads Rundstrøm
- Mads Rundstrøm er valgt ved fredsvalg
7. Valg til Beboerrådet
- Kandidater
- Kathrine Lund Larsen
- Chris Bay
- Magnus Ahlgreen Haa
- Niklas Steensen
- Vivian Alexandru
- Daniel Heesch Ekström
- Venus Fabricius
-

Valg:
-

Valgt til beboerrådet
- Venus Fabricius
- Kathrine Lund Larsen
- Magnus Ahlgreen Haa
Valgt til suppleanter:
- Chris Bay
- Niklas Steensen
Dermed består det nye beboerråd af:
Formand: Mads Rundstrøm
Kamille Mathiasen
Venus Fabricius
Magnus Ahlgreen Haa

Kathrine Lund Larsen
Bjarke N. Olsen
Melissa Lund
Linn Frederikke Koch
Marc Christensen
Suppleanter:
1. Chris Bay
2. Niklas Steensen

8. Valg til kollegiebestyrelsen
- Kandidater
- Mads Rundstrøm
- Kamille Mathiasen
- Vivian Alexandru
-

Valgt til Kollegiebestyrelsen
- Mads Rundstrøm er valgt
- Kamille Mathiasen er valgt

9. Valg til kollegiekontorets bestyrelse
- Kandidater
- Mads Rundstrøm
- Chris Bay
- Vivian Alexandru
-

Valgt til Kollegiekontorets bestyrelse
- Mads Rundstrøm er valgt

10. Valg af parlamentariske revisorer
- Kandidater
- Christian Kjærlund
- Pelle Kahr
- Vivian Alexandru
-

Valgt som parlamentarisk revisor:
- Christian Kjærlund
- Pelle Kahr

11. Bevillinger
- Cafe Hygge
- Anmoder om 1337,00 kr.
- Bevillingen er godkendt
-

Skjoldborgen
- Anmoder om 1535,80 kr.
- Bevillingen er godkendt

-

Bryggerlaug
- Anmoder om 7,855.50 kr. som 1. prioritet
- Bevillingen er godkendt ved 30/31 stemmer

-

Ingen ønskede deres stemme ført til referat

.
12. Evt.
Punkter under ‘Evt.’ kan ikke vedtages.
-

-

Skjoldhøj Beboerting - Indsigt i helhedsplanen ift. Skjoldhøj 2.0 og andet
tilæg. Møde om hvad der kan forbedres ift. ændring som er forceret eller
besluttet af kommunen eller Beboerrådet.
Forslag: Gaden rundt om Spobjergvej ned mod kolonihavehuset skal
privatiseres igen.

