
 Beboerrådsmøde d. 14 marts 2023 kl. 19.00 
 Til stede: Aske, Mads, Maja, Venus, Kathrine, Kamille, Marc 
 Afbud: Saffron, Pernilla 
 Manglende Afbud: 

 Godkendelse af sidste Referat: (Morten) 

 Siden sidst: (Mads) 

 Mail: (Marc) 
 -  Rengøringskonkurrence 

 -  Bak forslagsstiller op med midler 
 -  Lad dem komme med format 

 -  Skjoldborgen 
 -  Søger 400 kr til åbent hus 25 marts - godkendt 

 -  Café Hygge 
 -  Søger 300 kr til åbent hus 22 marts - godkendt 

 -  Haveforeningen 
 -  Søger 546,6 til vedligehold (lister mm.) - godkendt 
 -  Søge 800 åbent hus 29 april - godkendt 

 -  Diverse ansøgninger til Beboermøde 

 Kollegiekontoret: (Mads) 
 -  Intet nævneværdigt nyt 

 -  Bestyrelsesmøde,  2% huslejestigning 
 -  Under 50 ledige boliger 

 Beboerrådgiveren: (Maja) 
 -  Afholdt mandagsklub og gåtur med flot fremmøde 

 -  gået godt 
 -  Fortsætter måske efter sommer 

 -  Uddelt månedskalender med aktiviteter. Uddeler for april i slutningen af marts. 
 -  Fællesspisning 21.marts 
 -  Markeds/foreningsdag på centerpladsen evt. d. 30. april 

 -  Stor bytte dag 
 -  Kommer rundvisning den 29. marts 

 Foreningsliv: (Maja) 
 -  Genstart af foreningslivet - hvordan kan BR hjælpe med det? 
 -  Folder? I brugsen? 
 -  Nogle foreninger går i stå 

 -  Kreatinget 
 -  Hold ‘how to forening’ event 

 -  Den 25 april 
 -  Frivilligfest for foreningsmedlemmer og sommerfest med mad? 

 -  Camille tager det med til baren 



 -  Læg op til at beboere kan afholde events som aktivitetsgrupper 
 -  Camille skriver ud 

 -  Aske og Morten afholder Bål i april 

 Økonomiansvarlig: (Venus) 
 -  Budget 

 -  Aktivitetsgrupper, Åbent Hus, Div. beboer faciliteter, lægges sammen til en ny 
 post: Beboeraktiviteter 

 -  Event Udvalgets pulje lægges over til beboerrådgiveren 
 -  Budget sendes ud igen efter sammenlæg af poster 

 Varmemestrene: (Kamille) 
 -  Ny varmemester Jeppe er startet 
 -  Usikkerhed om ny skraldeordnings start 

 Baren: (Kamille) 
 -  Intet nyt 

 Beboermøde: (Mads) 
 -  Indkaldelse skal senest sendes onsdag d. 15 marts 

 -  Sendes 11 imorgen 
 -  Ny kasserer (  VIGTIGT  ) 

 -  Der er måske en engelsktalende der stiller op 
 -  Venus ville holde gennemgang for ny kasserer 

 -  Dirigent og referent 
 -  Morten er referent 
 -  Aske er referent (Venus er suppleant) 

 -  Praktisk og ansvarsfordeling 
 -  Reklame 

 -  Mads 
 -  Mad 

 -  Morten 
 -  Booking af baren og bestilling af sodavand/øl 

 -  Kamille 
 -  Kontakt til KK ift. vigtige datoer 

 -  Mads 
 -  Det praktiske på selve dagen 

 -  BR  klargøre 17 00 

 Jubilæum: (Mads/Saffron) 
 -  Opdatering 

 Rengøring: (Mads) 
 -  Business as usual 



 -  Smid opslag i brevsprækker 
 -  Ellers prøv jobcenter 

 Sauna: (Mads/Aske) 
 -  Regler 

 -  Morten renskriver til næste møde 

 Opfølgning af tidligere beslutninger og opgaveuddeling: 
 -  Julefrokost 

 -  Marc laver dato forespørgsel 

 Evt. 
 -  Vedtægter skal tilrettes 
 -  BR Skal holde events, prøv at rekrutterer folk til nyt eventudvalg 
 -  Hjemmeside workshop 23 marts kl 17 med mad 

 Kommende Møder: 


