Referat for d. 07/10-2015 klokken 19.00
Til stede:
Kristian Jensen
Pil Sørensen
Simon Koefoed Andersen
Kristian Revsbech
Peter Gkatsos
Joachim Bach
Emilie Nyborg
Christian Christiansen
Simon Pham
Mikkel Munch Jensen

1013
3001
3008
2304
1011
2306
1801
1603
1504
3003

(Nanna Hagstrøm

903)

Gæst:
Ikke til stede:

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Referent:
Ordstyrer:

Simon Koefoed Andersen
Kristian Jensen
Simon Pham
Pil Sørensen
Simon Kofoed

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox)

•

FASTPUNKT: KLAGESAGER

•

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)

Teltansvarlig(Kristian)
Revsbech kontakter firmaet teltet er købt fra i forbindelse med at lave en prisliste for at kunne værdisætte
et depositum og kigger på kontrakt. Der skal evt. kræves kompensation hvis teltet ikke er rengjort.
Nødbelysning og UD-skilte skal findes og fikses. Smeden har ikke været her og repareret skaden. Revsbech
kontakter ham igen angående aftale.

Det nytter ikke at søge om byggetilladelse til teltet, der skal bruges en certificering i stedet. Detaljer og pris
undersøges af Revsbech. Han har netop kontaktet et firma (Midtkonsulent), for at hente et tilbud hjem til
vores specifikke telt.
Simon giver Revsbech teltkontoens oplysninger og de finder ud af detaljerne omkring pengeoverførsler. Det
er blevet gjort, så lejere kan overføre direkte til den rigtige konto.
Revsbech laver en manual angående teltudlån, pengeoverførsler osv. når han har overblikket. Dette er
’work in progress’
Nyindflytterfest (31/10)
Peter, Joachim, og Emilie på sidelinjen.
Der er bartendere, og sendt invitationer ud. Datoen er sat. Der reklameres på Facebook. Dem der flytter ind
midt på måneden inviteres så snart de kan. Der er blevet aftalt nogle arbejdsdage, hvor der laves
drinkskort, menu osv.
Oprydningsdag (12/10)
Vi prøver som forsøg at lægge det i efterårsferien, mandag d. 12/10-15 kl 11:30 Pil og Mikkel
Hvis muligt for vejret skal bænkenes males med træbeskyttelse. De kommer kun til at blive vasket den dag,
da vi ikke har tid til at male før.
Tjek om der er øl og sodavand, og hvordan med pizzabestilling - Lave facebookevent!
Deltagende fra rådet er Simon K, Pil, Joachim, Kristian Revsbech, Måske Peter og Christian Christiansen.
Christian Christiansen prøver at skaffe en højtryksrenser, og indkøber træbeskyttelse med Pil.
Der males bænke lørdag d. 10 kl 10:00.
Beboermøde (4/11)
Onsdag d. 4/11-15. Ronald og PKS inviteres (er gjort). Slide med hjemmesiden fx, og diskutere om
marken/græsplænen og søen skal sælges fra. Man kan overveje at sætte en begrænsning på antal
beboerrådsmedlemmer. Der kigges på nye retningslinjer til nye beboermøde for, hvor mange som kan
deltage i rådet.
Der er stemning for at der maks. er 11 fuldbyrdede medlemmer i rådet ad gangen – øvrige interesserede
bliver suppleanter. Alle skal vælges / genvælges én gang om året – vil flere gerne være medlemmer end der
er pladser skal der stemmes om hvem der kommer med i rådet. Hvert år stemmes specifikt om formand,
næstformand og kasser (Efterår). Dette skal godkendes på et beboermøde (Efterår).
Der er lavet et udkast til beboermødet der skal ses på.
Formandsskift. Ny kasser også muligvis, da Simon skal udenlands.
Facebookreklamation af Simon K. Klistermærker til reklamation kigger Pil på.
Tidsplan skal hænges op og/eller på dagsordenen så folk ikke tror det tager 100 år.
Formøde onsdag d. 28/10 kl. 19 for alle. Joachim laver kage.
Baren åbnes ikke af CafU, men rådet kan åbne, da skal selv stå for det hele inklusive bartendere. Dette
diskuteres på formødet, og hvis baren åbnes står rådet selv for det.
Forslag 1: Maks 11 med i rådet.
Forslag 2: Man kan vælge nogen ind i rådet, og rådet kan så konstituere sig selv.

Evt. flere detaljer.
Afstemningsforslag skal deles med beboerne inden mødet, så de er forberedte. Simon K og Kristian Jensen
gør det inden for de næste 14 dage.
Brandinspektion
Pil og Revsbech har været rundt, men mangler at lave sedler til de køkkener og personer, hvor der var
problemer.
Koordinationsmøde (29/9) (mellem CafU, Rådet og NU)
Joachim, Emilie, Peter, Simon K. DATO: 29/9-15. Vil CafU gerne have sin egen ’underside’ på hjemmesiden
pbk.dk?
Det gik godt, nyindflytterfest blev diskuteret.
CafU har stået for fået lavet lovlig elektricitet i bar og festsal, det kostede i alt 3000,-. Det er tidligere CafU
(flere genrationer siden) som har lavet ravage, så Ronald vil ikke dække nogen omkostninger. Det er
problematisk at placere det økonomiske ansvar. Det kan ses som hærværk. Simon K spørger PKS hvem der
skulle betale, hvis det var hærværk. Formodentlig må regningen deles mellem CafU, Rådet og evt.
centerbygningskonto. Først høres PKS dog om deres holdning.
Erik Steens Madlegat (9/10)
Revsbech og Emilie planlægger (budget på 8000,-).
Falck abonnement
Hvad dækker det abonnement vi har hos Falck over - er det stadig gyldigt? Evt. se på forsikring generelt?
Simon K snakker med PKS om det.
Rettelse af gamle referater til upload
Hvem vil have æren af at gøre dette? Revsbech, Simon P, Pil

•

Næste Rådsmøde: Dato 10 / 11 -15

Kage: Revsbech, Joachim, Gorm, Simon Koefoed, Kristian (Gorm), Emilie, Mikkel, Pil
Rådstelefon: Mikkel Simon K, Nanna, Revsbech, Simon P, Nanna, Revsbech (x2), Pil, Kristian (Gorm)

Roller i rådet
•

(Nanna

Åbent Hus-repræsentant, indstillingsudvalget, VÆK E15)

•

Christian

Mailansvarlig

•

Simon Pham

Kasserer

•

Simon Koefoed

Formand, Bestyrelsen, Kalender, hjemmeside, Dropbox, Facebook

•

Kristian Jensen

Næstformand, NU-kontakt, CAFU-kontakt, Aktiv-kontakt

•

Pil

Brandinspektion, dropbox, referent

•

Peter

Inspektør-kontakt

•

Kristian Revsbech

Brandinspektion, teltansvarlig

•

Emilie

Fremleje

•

Mikkel

•

Joachim

Indstillingsudvalget E15

Desuden post hos KKO: Kristian Kure fra netværksudvalget.

