Rådsmøde d. 02/10-2012
Til stede:

Christian Christiansen
Kim Nielsen
Simon Pham
Jeppe Nielsen
Henrik Nielsen
Johanne Jensen
Bjarke Heesche
Nanna Hagstrøm
Morten Schnack

1603
1606
1504
1601
2507
1607
1602
903
411

2276 6347
4036 9624
3118 2893
2536 1681
2243 5821
2857 2399
2060 8393
4088 1501
6177 7868

Formand:
Kim Kofoed Nielsen
Næstformand:Jeppe Nielsen
Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Bjarke Heesche

Hjemmeside (Johanne og Bjarke)
Vi har sendt mail til NU… de har ikke svaret! Rasmus og Mikkel siger det er Søren. Men han svarer ikke tilbage!

Hal-Hjemmeside (Morten)
Alt er godt :-D

Kiosk (Kim)
Skrive til bestyrelsen om vi kan sende skat efter kiosken og samtidig det med at de har friture
Lotte mener at det er brud på deres lejekontrakt at de ikke overholder deres åbningstider!
Der skal tjekkes om de overholder åbningstider: Mandag (Bjarke), Tirsdag (Kim), Onsdag (), Torsdag (Johanne), I
weekenden skriver man ind i kims ark, hvis man opdager de ikke er åben.
Kim laver Excel-ark i Dropbox hvor man kan skrive ind om de har haft åbent/ikke har haft åbent og om der er
tjekket pågældende dag!
Undersøg om det er muligt at smide dem ud med 2,5 års varsel.
Kim snakker med PKS

Alternativer til kiosk (Venter)
Snakke med Kampsax om erfaringer med Biograf.
Snakke med Ostenfeldt om erfaringer med motionsrum

Indkøb af bord til mødelokale, computerrum, samt lås til skab i mødelokale (Jeppe)
Bord:

Jeppe køber Antracit Laminat med sort fod til ca. 9800 kr. (inkl. levering)

Computerrum:

evt. Studierum. Der skal inden beboermøde laves en plan, indhentes priser og evt. lave skitser
af hvordan et sådan rum kunne indrettes.

Lås til mødelokale: Jeppe ser på det til næste gang

Klima (Morten)
Hive fat i klimafolkene til møde efter ferien, og samtidig sige at der er afsat 50.000 kr. i året 12 / 1´3 (Morten)

Brandinspektion (Johanne og Henrik)
Rådet skal oppe sig og være bedre til at godkende. Det har rådet nu lovet at være.

Studenterbolaget (Simon)
Vi vil fremover bruge studenterbolaget ved indkøb af sodavand/øl i rådsregi, som fx oprydnignsdagen.

Beboermøde (Alle)
Mødet afholdes tirsdag d. 30/10-2012 kl. 20.00
Kage: Kim og Morten
Drikkelse: Tre kasser øl og tre kasser sodavand
Dagsorden:

Valg til beboerråd (1 person)
Nyt fra rådet (kim) – hvad laver rådet; kan se på tidligere powerpoint, cyklerazzia, sankthansfest,
åbenthus, afholde brandinspektioner (Johanne, Henrik), prøver at skaffe nye ting. Rådet
arrangerer: Oprydningsdag og fester.
Studierum og Fitnessrum(Jeppe)
Brug af Kiosken; Den koster os penge, hvor mange bruger den(Kim)
Fortælle om KKO (Måske KKO pige kommer, jeppe), og hører om nogen vil sidde i KKO’s
bestyrelse.s
Klima (Morten)
Søger Bergsøebladet + fodboldtræner (Kim)
Vangebohallen (morten)
Meddelelser fra Ronald (Ronald)
Reklame om vores Facebook side ()

Annoncering: Dagsorden skrives op som ”Skal vi?” (Sedler på køkkendøre 3 uger før) (Simon)
Facebook event (Kim)
Mail (Alle mail 2 dage før for at minde folk om det)
Gå en runde et par dage før og snakke med køkkenerne ()
Mail (dagsorden ud 6 dage før)
Hvordan får vi folk derop?

Konkurrence (kom til beboermøde og vind 250 kr.)

Præsentation:

Det skal være nice and smooth… evt. med PowerPoint

Køkkenrepræsentant/køkkenråd? (Bjarke tager fat i Sune og høre om deres system)
Ekstraordinært rådsmøde der kun omhandler beboermødet:

d. 23/10-2012 kl. 20.00

Indflytterfolder (Alle/Nanna/Johanne)
Alle tager og kigger i Dropboxen! Og skriver til/retter inden d. 15/09.
Indflytterfolderen er oversat og ligger i Dropbox
Den ligger i Droppen under C:\Users\Bjarke\Dropbox\Rådet\Skabeloner\nyindflyttermail.doc
Johanne sender en ud på allemail

Fremleje (Kim og Simon)
Vi har fået ny fremlejemand, han er også formand for IEASTE => er inde i tingene.
Rådet skal dog kunne se hvornår og hvor der udlejes, så der ikke opstår en situation, hvor ingen får svar.
Vi skal have lavet kontrakt… og også til andre job… evt. med hjælp fra KKO (Kim og Simon)

Teltet (Kim)
Købe tilbehør til teltet: Kim har netop modtaget hjemmeside til indkøb fra Troels (Kim)
Der skal laves et skema over hvad man skal bruge alt efter hvor mange fag man skal sætte op.
Tjekke nødbelysningen til telt (Kim)

Cykelrazzia (Kim)
Sende en mail til politiet om hvordan man kan afholde en lovlig cykelrazzia.

Containerområde (Jeppe)
Jeppe har lavet seddel, men skal lige snakke med Ronald om det sidste og så sætter han dem op

Bergsøebladet (Morten)
Der annonceres til beboermødet.

Fodboldmål
Der bliver snakket om 5 mandsmål eller håndbold. Skal tages op til foråret (efter jul) når det er relevant at
anskaffe sådanne.

Dropboxen (Kim og Johanne)
Generel oprydning af dropbox (Kim)… Det sker snart :-D
Der bliver her også lavet et dokument over årets gang i rådet, hvori der står procedurer for indkaldelse af møder
osv.

Rådslokalet (Christian)
Oprydning:

Cafú har lovet at rydde op til tenderfesten

Nyindflytterfest (Johanne, Bjarke og Henrik)
Budget: 7000 kr.
Dato: lørdag d. 1. december

Fælles hjemmeside (København)
Det lyder som en super god ide. Men bør tages op i DFK.

Fælles rådskalender (google) (Kim)
Kim opretter en rådskalender som folk kan abonnerer på.

Fest cafu bergsøe arrangementer kalender (google)
Fester. Sørg for det ikke bliver for overbooket, hvis det kommer på alle folks kalendere.
Også beboermøde og oprydningsdag… Men dette skal ikke siges for højt!
Det er vigtigt at kalenderaftalerne for et label hvor der fremgår tydeligt det er et Bergsøe abonnement.

Videoer (Kim)
Videoer for brug af kollegiets faciliteter. Specielt vaskerummet.
Kim spørger et filmhold der måske kunne være interesserede.

Rådsmiddag
D. 27/10-2012
Jeppe arrangerer
Selv betale transport

Damefodbold (Kim)
Kim skal undersøge om fodboldbanerne er ledige om en uge. Der er et telefonnummer til ham der står for
hallen på skolen i Droppen.

Louise vil låne rådslokale
Det må hun gerne d. 15. oktober

Næste rådsmøde
d. 23/10-2012 kl. 20.00
Kage:

Simon

Roller i rådet










Kim
Jeppe
Nanna
Henrik
Johanne
Bjarke
Christian
Morten
Simon

Formand, Bestyrelsen, Telt, Dropbox, Kalender
Næstformand, Bestyrelsen, KKO bestyrelsen
Oversætter til engelsk
Handyman, Brandinspektion
Brandinspektion, Festansvarlig
DFK, telt, referent, hjemmeside
Mail,
Hal-kontakt
Kasserer,

