Dagsorden for beboerrådsmøde d. 07/09-2016
Til stede:
Gæst:
Kristian Jensen
Kristian Revsbech
Nanna Hagstrøm
Andreas Henrik Frederiksen
Peter Gkatsos
Emilie Nyborg
Ikke til stede:
Mikkel Munch Jensen
Joachim Bach
Morten Frederiksen

2.

Formalia
a.
Ordstyrer: Kristian Revsbech
b.
Referent: Nanna Hagstrøm
c.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
d.
Godkendelse af referat: Godkendt
Opfølgning på punkter fra sidst
b.
Centerbygningsansvarlig: Der blev fundet en centerbygningsansvarlig, som ønskede at
være det henover sommerferien. Find ud af om han fortsat ønsker at være det. Cafu overtager
festsalen – Det siges det videre til Cafu. Samtidig skal centeransvarlig skal have styr på
underetagen. Det koster 400 kr for at leje baren samt et depositum på 1000 kr.
c.
Aktivfest: Det var en succes

3.

Kassereren rapporterer

1.

Relevante rådighedsbeløb til efterårs arrangementer:
Ny indflytterfest: 7000DKK
Madlegat: 7700DKK
Derudover har vi brugt penge på at få repareret forstærkere til musikrummet der i alt løber op i
cirka 4000DKK, vi har ikke fået regningen endnu.
Dvs. der stadigvæk er i omegnen af 6000DKK til renovering og vedligeholdelse af kollegiet. Det
forsåles at der købes stikdåser til rådslokalet.
Der er endnu ikke blevet givet penge ud ift. Bloktilskud

Værkstedet og motionsrummet har hver især brugt mindre beløb på nye indkøb.

De sidste regninger fra Sankt Hans festen mangler, men forventes at fås i dag. Regnskabet for
festen lukkes derfor forhåbentlig i løbet af ugen. Så vidt vides er udgifterne til festen under det
budgetterede.
4.

5.

6.

7.

8.

CafU rapportere
Kun få havde meldt sig til at være bartendere i dette semester. Der kan evt laves en ny
begivenhed for at hverve nye bartendere. Det kan være der er mange nye på kollegiet, som
ikke har hørt om det. Der skulle komme øl i morgen, og ellers er der styr på det.
Svar til Kollegianere
Der gives svar til de personer der tidligere har søgt om bloktilskud.
Nyindflytterfest
Der skal laves et udvalg og have seddel fra PKS om ny-indflyttere. Udvalget skal finde på et
tema og noget underholdning til festen. Der er budgetteret 7000 kr. til festen. Det forslås at
festen ligger i oktober.
Bloktilskud
Fristerne om ansøgning af bloktilskud er 1. April og 1. Oktober. Endnu ingen har søgt om det,
og der skal derfor informeres på facebook omkring muligheden for at ansøge om tilskudet.
Beboermøde
Der afholdes beboermøde 11. Oktober kl 19. Der skal laves invitation og dagsorden.
Oprydningsdag + cykelrazzia
Der afholdes oprydningsdag d 25 oktober kl 16. Det skal meldes ud en måned i forvejen. Der
findes allerede en to-do liste opdelt i områder. Rådet sørger for at sættes strips på cykler. Det
forslås at strips sættes på styret af cyklerne for at de er mere synlige. For at øge synligheden
skal vi have fat i nogle farverige strips. Derudover skal der købes sodavand til dagen.

9.

Erik Stens Madslegat
Skal afholdes inden beboermødet.

9.

Evt.
Koordinationsmøde mellem alle udvalg: afholdes 2-3 gange i løbet af året, der skal skrives ud til
alle udvalg og få sat noget op.
Udvalg på kollegiet: rådet, netværksudvalget, Cafu, værkstedet, centerbygning, motionsudvalg,
bryggerlav, fodbold, værkstedet, elektronik klubben
Fodboldholdet: Vi går ud fra at det stadig eksisterer.
Værkstedet: Skruetvingen er i stykker – koster meget, penge til renovering kunne bruges,
undersøge markedet (kan vi finde nogle tilbud), spørge værksteds ansvarlig om han kunne
finde nogle tilbud og fremlægge dem for os.

KKO: Der afholdes bestyrelsesmøde d 8. september. Kontingentet risikerer at stige fra 55 kr. til
85 kr. Derudover skal rådet havde fundet en ny KKO repræsentant.
DFK: Kører meget stille, mangler ny organisering (mail virker ikke ordentligt). Vi skal have
fundet en ny repræsentant.
Citrus media: Skaf kontrakt så vi kan kigge den igennem.
10.

Næste rådsmøde
a.
Dato: Finder sted samme dag som Erik Steens madlegat
c.
Rådstelefon: Der er ikke blevet købt en ny endnu, derfor fjernes nummeret fra aktiv
listen

