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Hjemmeside (Johanne og Bjarke)
Hmmmm

Kiosk (Kim)
PKS har opsagt Kiosken med 9 måneders varsel. Dvs. 1. september 2013 har vi et frit lokale.
Kiosken har stadigvæk mulighed for at anke. Indtil nu er der ikke blevet sagt noget i mod det.

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

Studierum og samt lås til skab i mødelokale (Mikkel)
Simon har købt en lås. Han snakker med Jeppe og de ordner det sammen
Computerrum:

Beboermødet var halv/halv for studierum
Der skal borde, stole og sofa

Bjarke sender mål til Mikkel

Klima (Morten, Mikkel)
1-2 klimafolk har meldt sig på banen. Morten skriver til folk og prøver at få engageret. Han skriver også på
facebook og allemail.(Tjek skabelon fra dropbox). Morten sender ud med det samme.
Affaldssortering (Dea fra vær. 1712)… Undersøg muligheder for sortering
Mikkel sørger for at få sat sedler op på affaldspladsen.

Brandinspektion (Johanne og Henrik)
Johanne og kim undersøger sagen med hvordan man sender klager i forbindelse med dette.
Advarsler: Excelark med navn og værelsesnummer og datp... først sender vi en anmærkning, næste gang får
d en klage fra PKS.

Indflytterfolder (Nanna)
Nanna får fat i Jeppe og retter evt. fejl og derefter giver folderen til Ronald på USB nøgle

Fremleje, Redaktør, Fodbold (Kim og Simon)
Simon laver udkast til kontrakt, og gennemser med Kim og evt. KKO

Centerbygningsansvarlig og Festsalsansvarlig (Christian og Simon)
Centerbygningsansvarlig (Musiklokale, solarium, gæsteværelse)
Festsalsansvarlig
Christian og Simon aftaler tid med Helene og snakker med hende for at få overblik over jobbene… Derefter
laver et udkast til jobbeskrivelse og hvordan løn skal fungerer.

KAF ansvarlig (Bjarke)
Netværksudvalget er KAF ansvarlige.
Bjarke snakker med Rasmus. Vi vil også gerne have mere update omkring NU generelt… sådan noget må de
gerne sige.

TV generelt (Bjarke)
Vi skal have undersøgt muligheder for andre TV ordninger end KAF

Teltet (Kim)

Cykelrazzia (Kim)
Smider kæde igennem cyklerne og folk kan så kontakte os. Kim køber en kæde

Bergsøebladet (Kim)
Vi har fået os en redaktør! Kim tager fat i ham!

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

Fælles kollegieforening (København)
Indtil videre er vi medlem… hvis det begynder at koste penge, skal vi overveje udmeldelse.

Fest cafu bergsøe arrangementer kalender (google og Bjarke)
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.

EVT:
Åbent hus repræsentant

Nanna

Næste rådsmøde: Onsdag d. 20/02-2013 kl. 19.30
Kage: Johanne
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