
 Beboerrådsmøde d. 13 december 2022 kl. 19.00 
 Til stede: Mads, Venus, Kathrine, Saffron, Morten, Aske, Pernilla 
 Afbud: Marc (har skrevet noter i kursiv), Kamille 
 Manglende Afbud: Tharani 

 Godkendelse af sidste Referat: 
 Referat godkendes uden indvendinger 
 Siden sidst: 

 -  Beboermøde: 
 -  Vi er blevet valgt, yaiii 
 -  Mad til fremtidige beboermøder 

 Konstituering: 
 -  Link til konstitueringen: Beboerrådetsmedlemmers Ansvarsområder

 -  De fleste poster er sat 
 -  Kontor ansvarlige: Morten og Pernilla 
 -  RIU: Ikke besat 

 Forretningsorden: 
 - Forretningsorden BR

 -  Udskudt 

 Mail: 
 -  Varmemestrene: Mail ankommet d. 15/11 angående bordtennisrummet, VM ønsker 

 at BR beslutter om Skjoldpower fortsat skal have råderet over bordtennisrummet. 
 Problemstillingen er at bordtennisbordet skal være tilgængeligt for alle beboere (på 
 samme måde som studierummet) men at Skjoldpower på et tidspunkt så har fået lov 
 til også at bruge lokalet, hvilket nu betyder at folk reelt set ikke rigtig har mulighed for 
 at bruge bordtennisbordet fordi SP bruger rummet til andre ting. 

 -  Bordtennisbord tilhøre kollegiet og skal være tilgængelig for alle, dog er det i 
 skjoldpowers kardio rum. 

 -  Påmind SP at de kun har rettighed til halvdelen af rummet. 
 -  Forespørgsel fra Familiecaféen 

 -  Spørger om de kan udskyde ansøgningsfrist 
 -  Godkendt 

 Kollegiekontoret: 
 -  Der har været generalforsamling, Mads er kommet i bestyrelse og forretningsudvalg. 

 Beboerrådgiveren: 
 -  Har holdt Jule hygge og eksamens stress foredrag 

 Brainstorm til aktiviteter: 
 -  Eventudvalg har ikke holdt GF 
 -  Køb ny projektor 
 -  Skriv løbene som ideer kommer ind 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gbAe9JlcucvuNxoQwi5RY73M9crhUO8CaLxFpbZN4G4/edit#gid=0
https://docs.google.com/document/d/1blYxqdbQZP4Lroj7KrSeM-2DpWyNVALTHJc74DiVbdk/edit


 Varmemestrene: 
 -  Varmemestre for mange klager om rengøring. De ville udarbejde et dokument til svar. 

 Baren: 
 -  Der har været generalforsamling 

 Jubilæum: 
 -  Arbejdsgruppe 

 -  Pelle, Sasha, Mads, Saffron, Aske Morten 
 -  Laver et opslag for gruppen 
 -  Sommerfest -> 50 års jubilæum 
 -  Begynder handel tidligt 

 Økonomiansvarlig: 
 -  Følges op om ekstra batteri til soundbox er afhentet 
 -  Venus trækker sig som kasser til marts (næste beboermøde) 
 -  Nye klare retningslinjer for ansøgning af penge skal udarbejdes 

 -  Tages næste møde 
 -  Overvej om beboerrådgiver skal have mere til aktiviteter 

 Julefrokost: 
 -  Dato besluttes på et senere tidspunkt 

 Toiletter: 
 -  Mangler job opslag til rengøring i centerbygningen lørdage. 

 -  Nøgle til rengøring mangler 
 -  Kopi kan evt laves af Tharanis nøgle 
 -  Løn og arbejdsbyrde skal revurderes inden opslag 

 Studierum: 
 -  Studierums ansvarlig oprettet som ansvars område 

 -  Morten er studierums ansvarlig 

 Lukket punkt: 
 -  Der refereres ikke til lukket punkt 

 Opfølgning af tidligere beslutninger og opgavedeling: 

 Evt. 
 -  Gennemgå hjemmeside 
 -  Der reklameres i centerbygningen 

 -  Spørg KK om hvem der må reklamere 
 -  Opdater åbningstider på saunadør 
 -  Et toilet mangler en sæbedispenser 

 -  Tag på driftsmøde 



 Kommende Møder: 
 -  Ekstra møde anden tirsdag i Januar 


