Rådsmøde d. 13/03-2013
Til stede:

Kim Nielsen
Simon Pham
Johanne Jensen
Morten Schnack
Mikkel Damgaard Christensen
Nanna Hagstrøm
Bjarke Heesche
Henrik Fornitz

1606
1504
1607
411
2006
903
1602
2507

4036 9624
3118 2893
2857 2399
6177 7868
2856 9201
4088 1501
2060 8393
2243 5821

Ikke tilstede:

Christian Christiansen

1603

2276 6347

Formand:

Kim Kofoed Nielsen

Næstformand:

Johanne Sydney Jensen (fungerende næstformand)

Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Bjarke Heesche

Hjemmeside (Johanne og Bjarke)
Fremlejemand, fodboldtræner, Bergsøeblad mm. mangler

Kiosk (Kim)
1. september 2013 lukker kiosken!

Alternativer til kiosk (Næste gang)
Snakke med Kampsax om erfaringer med Biograf. (Nanna)
Snakke med Ostenfeldt om erfaringer med motionsrum. (Christian)

Sankthansfest (Johanne)
Der er samlet et hold… god blanding af gamle og nye! Johanne lover det bliver skide godt!!!

Oprydningsdag (Henrik)
Dato: Tirsdag d. 9. april. Kl. 17-færdige
Købes: Sorte affaldssække. Købe lang kæde og lås, havehandsker.
Øl, Sodavand og Pizza (Simon ansvarlig)
Skaffes: Kort med zoner over kollegiet.
Kim har skrevet en mail, som folk læser igennem og kommer med kommentarer.
Strips på cykler Kim og Nanna torsdag d. 14/03

Studierum og samt lås til skab i mødelokale (Mikkel)
Lås i mødelokalet, nøgler: Der er kommet lås på 
Computerrum:

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

Klima (Morten, Mikkel)
Tilstede for klimaråd:

Louise (2611), Tobias (2308)

De har lavet et fint spørgeskema for at høre hvad folk på køkkener vil gøre
Ide om at søge fonde til sensorkontrolleret lys. Baseret på tal fra hvor meget vi har sparet på de køkkener
der har installeret sensorer.

Brandinspektion (Johanne og Henrik)
Henrik og Johanne gør det snart.
Advarsler: Excelark med navn og værelsesnummer og dato... først sender vi en anmærkning, næste gang får
d en klage fra PKS.

Indflytterfolder (Nanna)
Nanna printer en kopi ud og giver den til Ronald.

Fremleje, Redaktør, Fodbold (Kim og Simon)
Kontrakter er færdige. De mangler bare at underskrives.

Centerbygningsansvarlig og Festsalsansvarlig (Christian og Simon)
Festsalsansvarlig og centerbygningsansvarlig: Anne (2703)
Helene har overdrevet diverse mapper og nøgler til hende
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

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

Fodboldmål (Johanne)
Johanne finder 5 mands fodboldsmål priser osv.

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.

Motionsrum
Vigtigt at vi snart får gjort noget ved

EVT:
Kisten:

Hvad sker der med kisten?

Næste rådsmøde: Onsdag d. 10/04-2013 kl. 19.30
Kage: Simon

Roller i rådet










Kim
Johanne
Nanna
Henrik
Bjarke
Christian
Morten
Simon
Mikkel

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

