Referat for beboerrådsmøde d. 31/03-2016
Til stede:
Kristian Jensen (Gorm)
Kristian Revsbech
Jon Theodor Brodersen
Andreas Henrik Frederiksen
Peter Gkatsos
Pil H. Sørensen
Mikkel Munch Jensen
Joachim Bach
Morten Frederiksen
Gæst:
Niels Dyreborg Nielsen
Ikke til stede:
Nanna Hagstrøm
Emilie Nyborg
Opfølgning på punkter fra sidst
a. Teltet:
Vi har fået en certificering som er gældende, men der er kommet nye regler omkring sikring for
vind, så vi skal have den nye vejledning, som så skal følges. Teltansvarlig siger vejledningen er
meget forvirrende, men med Assistance fra et yderligere rådsmedlem vil de til reglerne. Måske
skal der indkøbes nogle stålwires og / eller jordspyd for at opfylde de nye krav, men det bliver ikke
meget omkostningsfuldt.
Der skal skaffes klistermærke til at certificere at teltdugen ikke er brandbar, det arbejder de videre
med at skaffe. Teltselskabet er desværre meget uorganiseret, hvorfor det ikke er i orden endnu.
b. Centerbygningsansvarlig:
Centerbygningsansvarlig har sagt op pr. juni. Det bliver foreslået, at vi siger ham op pr. 1-2
måneder før. Vi vil annoncere at vi søger ny centerbygningsansvarlig, og finde en snarest. Også så
en ny kan nå at blive lært op inden sommerferien. Hvis der kan findes en aftager, vil det være en
fordel at få ham opsagt før. Et rådsmedlem snakker med centerbygningsansvarlig i næste uge, og
laver et stillingsopslag der sættes op på alle bygninger.
Det skal ind i kontrakterne fremover, hvordan vi opsiger ansatte.
c. KKO møde:
Mødet er rykket til torsdag i næste uge.
d. Falck abonnement og hjertestarter:
Det bliver undersøgt indtil generalforsamlingen, det er ikke gjort endnu
Kassereren rapporterer
1. Der er betalt forsikringer til danske bank. Det er gået under vedligehold, fra næste regnskabsår
oprettes en post til forsikringer fremover.
Kassereren og andre finder kvitteringer for det gamle motionsrumsspejl til Niels.
CafU rapporterer
2. – intet nyt at melde.

Svar/ henvendelser til/fra Kollegianere
3. Bloktilskud
Blok 6 og blok 12 har ansøgt. Dette afgøres efter 1. maj hvor der er deadline.
Der skal udarbejdes et dokument med retningslinjer for bloktilskud. Også en liste over hvad der er
bevilget tidligere.
4. Henvendelse vedrørende at viskestykkerne fnulrer meget / kvaliteten er faldet
Vi spørger Ronald om han ved noget om det, derudover synes Rådet ikke det er noget de vil gå
videre med. Vi kan henvise til at beboerne kan vaske viskestykkerne selv.
5. Pigetoilet i stykker i centerbygningen
Ronald er adviseret, og det bliver skiftet snarligt. Spørgsmålet går på hvor regningen skal sendes
dertil. Stedet var lejet ud da skaden skete.
Først spørges Ronald hvor pengene kan hentes. Hvis han ikke kan finde et sted, nærlæses
kontrakten, for at se om lejer kan dække det.
6. Der har været henvendelser angående plan ved brand. (OBS: tavshedspligt her)
Tilskud til træningscenteret
Et spejl er blevet smadret i motionsrummet. Et spejl koster 500-1000 kr., og to spejle koster 1000,- at sætte op.
Så formodentlig koster et nyt 1500,-. Kasserer fortæller, at vi måske kan dække det under vedligehold. Spejlet
er til fare for brugerne, og skal derfor nok fjernes af en glarmester, da det er sat op af en. Et tilbud kan
indhentes på nedtag kontra nedtag plus opsætning af et nyt.
Lån af udstyr til en evt. motions-/træningsklub for piger står motionsudvalget til.
Beredskabsplan ved vandskade
Et rådsmedlem har snakket med Ronald. Han mener ikke det kan betale sig, da det sker meget sjældent. Dette
underbygges ikke af beboerne, da de har andet indtryk af hvornår en vandskade er alvorlig. Ronald mener også
at den kan stå og samle støv.
Issues: Der mangler instruktioner til hvordan man lukker for vandet. Der var kun en vandstøvsuger til rådighed,
og der måtte lånes en vandpumpe hos en nabo til brug. Uden den havde det været væsentligt værre for
inventaret. Derfor er der også et godt argument for at købe en vadpumpe. Sådan en koster omtrent 500,- iflg.
Niels. Den kunne evt. også anvendes til waterslide til Sct. Hansfesten. En vandpumpe iflg. Kassereren kan
måske gå under nyindkøb, ligesom projektoren i sin tid. Et rådsmedlem finder et godt tilbud på en anvendelig
pumpe.
Man kan lukke for vandet på nogle hovedhaner, og det kan gøres i nødstilfælde hvis Ronald ikke kan kontaktes
inden for to timer. Vi vil gerne undgå at slukke for vandet af flere årsager: Undgå tømning af
varmtvandsbeholdere og undgå tømning af rør, da det betyder de skal renses. Der laves et separat referat til
detaljerne omkring hvordan det fungerer.
Først forsøges Ronald, så Formanden.
Der skal udformes en ’tretrinsraket’ med handleplan for beboerne, så de ved hvad der skal gøres hvis en evt.
vandskade sker. En handleplan, evt. også for brand. Et rådsmedlem ser på det indtil beboermødet, om ikke
andet et udkast.
Beboermøde
7. Vi har meldt mødet for sent ud. Det skal derfor specifikt godkendes inden mødet går i gang, da det
egentlig overskrider vores vedtægter.
8. Driftsbudgettet skal fremlægges til mødet, Mohammed fremlægger.
9. Ronald kommer og snakker på mødet.

10. Der skal snakkes om hvad der er sket siden sidst, og hvad der skal ske resten af semesteret.
11. Et rådsmedlem vil gerne tale om brand og vand hvis Ronald ikke gør det. Bl.a. de opdaterede
brandinspektionsfremgangsmåder. Nogle beboere opfatter advarsler for ’små’ ting som useriøse,
og det kan måske være fint det går videre eller bliver forklaret bedre. Herunder evt.
advarselssystemet.
12. Driftsbudget
13. Kommende medlemmer / suppleant.
En suppleant vil gerne med i rådet. Et rådsmedlem tager til udlandet næste semester og vil
derfor gerne have en mindre fremtrædende plads. Næstformanden træder tilbage fra
næstformandsposten.
14. Baren åbner kl. 21:00, et rådsmedlem snakker med tenderne og aftaler det praktiske med dem.
15. Der kan ikke foretages valg af medlemmer da det ikke fremgår af den uddelte plan.
16. Søndag aften kl. 19:00 mødes vi der kan og laver slideshow mm.
17. KAGE: nogle rådsmedlemmer bager kage
18. Mødetid: Gerne SENEST 18:15.
Aktivfest
Det er tid til en aktivfest! Det er for alle de aktive, herunder ansatte. Rådet og CafU plejer at koordinere det
samme. To rådsmedlemmer kontakter CafU og planlægger noget sammen for os alle, budgettet er 1000,-.
Evt.
1. Løbende toiletter
Et rådsmedlem melder fra Ronald. Der er problemer med blok 7 og blok 13. Ronald vil gerne lave razzia
med to fra Rådet, så vi finder to og kontakter som kan gå rundt med ham. Vi finder en dato, det skal
være efter kl. 12:00.
Et rådsmedlem finder en dato, kontakter Ronald, og adviserer i blokkene med sedler i postkasserne.
Det bliver mandag efter kl. 12:00.
2. Ronalds nummer
Ronald vil ikke have at andre end formanden for beboerrådet har hans private telefonnummer.
Formanden kontakter Ronald og spørger om næstformanden må have hans nummer også.
3. Næstformanden fratræder som næstformand, og et rådsmedlem er udenlands næste semester.
Vi konstituerer os selv efter beboermødet.
4. Madaften for Rådet
To rådsmedlemmer vil gerne lave mad inden forberedelsesmødet søndag aften. Budgettet er 500,-. Vi
spiser kl. 18:00 og arbejder kl. 19:00.
Næste rådsmøde
a.
b.
c.
d.

Dato: Mandag d. 25/4
Kage: Joachim
Rådstelefon: Revsbech
Referatlæsning (og to do på FB): Andreas

Ansvarsposter i rådet
Haft kage med: Gorm, Peter, Andreas
Haft telefonen: Mikkel, Revsbech

