
Beboerrådsmøde Referat d. 10 maj 2022 kl. 19.30
Til stede: Mads, Chris, Marc, Venus, Kathrine, Pernilla, Magnus
Afbud: Linn, Melissa, Kamille

Godkendelse af sidste Referat:
Godkendt uden anmærkninger

Siden sidst:
Vi vil stadig gerne have cykelrazzia, Vi skal høre Kamille om hun har kontaktet
varmemesteren. Der er stadig rigtig mange cykler som ikke bliver brugt.
Kamille har givet posten som næstformand til Marc tilbage i februar, dette er blot blevet
glemt at føre til referat.

Mail:
Vi har fået en mail fra Grimfest, de vil gerne vil være gode venner med os så de har invitere
os til Grimfest, vi har svaret men de har ikke svaret os igen.
Bryggerlauget har fået ny bestyrelse.
Haveforeningen har ansøgt om penge til diverse haveredskaber - Godkendt
Musikforeninger har ansøgt om penge til åbent hus - Godkendt
Skjoldborgen har ansøgt om penge til åbent hus - Godkendt
En journalist har journalisthøjskolen har spurgt om vi vil interviewes om ukrainerne. Chris
tager interviewet.

Kollegiekontoret:
Intet nyt.

Beboerrådgiveren:
Hun har fået en del klager om børnene fra ukraine. De har haft et møde med alle ukrainerne
så det ikke gentager sig.
Hun er ved at lave et arrangement sankt hans, hun vil gerne have en pølsevogn, prisen er
for høj til at hendes budget så hun har brug for et tilskud fra beboerrådet. Vi synes prisen er
meget høj. Vi høre Erik om han kan lave en bedre pris.

Varmemestrene:
Der kommer nogle ud og laver de fejl på legepladsen (Hvis der er nogle)
Der er rigtig mange der ringer til vagten fordi de ser noget ¨mistænksom¨ Det koster 2000 pr.
gang og ofte når vagten kommer er der ingen ballade. Vi ser det ikke som et problem da det
skaber tryghed for beboerne.
Ingeniørgange bliver tømt da der måske er asbest i gangen, Tom har spurgt  om vi vil sige
det beboerne, Vi laver et opslag på facebook

Baren:
Kamille er ikke tilstede

Sommerfest:
Repræsentant er ikke tilstede



Evt.
Ingenting.

Kommende møder:
Ordinært beboerrådsmøde d. 14/6


