Referat af ordinært beboermøde
Søndag d. 31. marts 2019 kl. 18:00, Snogebæksvej 47 (Fællesbygningen)
Deltagende fra beboerrådet: 5
Deltagende beboere: 15
Valg af dirigent
- Jonas vælges.
Valg af referent
- Anna vælges
Beboerrådets berretning
- Det meste af beboerrådet blev valgt ind i november.
- Sidelokalet bliver lige så stille shinet op.
- Lokalet er blevet malet og rengjort.
- Nye højttalere er blevet indkøbt. De bliver sat op, så snart der bliver installeret en
sikkerhedsbegrænsning på det dertil hørende anlæg.
- Ny emhætte i køkkenet.
- Der arbejdes på at få skiftet pissoir pga. lugten, der af og til er fra det nuværende.
- Beboermøderne har handlet meget om renoveringen i månderne op til
informationsmødet i februar.
- Implementering af studierum i fællesbygning.
- Opbevaring af ejendele under renovering.
Forelæggelse af kollegiets budget
- Budgettet kan findes på kiers.dk
- I år udgør størstedelen af budgettet finansieringen af den kommende renovering.
- Der var oprindeligt budgetteret med at skulle skifte borde/bænkesæt i år. Dette er skudt
tre år længere hen i budgettet, da det vurderes, at de nuværende sæt stadig har nogle
gode år endnu.
- Derudover er der budgetteret som normalt med udskiftning af inventar o.lign. ifm. f.eks.
udflytninger eller skader.
Prioritering af vedligeholdelses- og forbedringsarbejder
- Beplantningen mod Herredsvej er skåret ned, for at få mere lys ind.
- Frugttræerne er fjernet pga. renovering. Enkelte af dem var også i dårlig stand.
- Fugerenovering på gavlene af bygningerne.
- Sidelokalet er blevet malet.
- Der kommer måske LED-lys i kældrene. Afgørelsen baseres på erfaringer fra
Ravnsbjerg Kollegiet.
- Den årlige køkkensupplering og vagt i sommerperioden nævnes.
Evt. moderniseringsarbejder (energibesparende foranstaltninger)
- Renoveringen af kollegiet nævnes kort.
- Der henvises til info på hjemmesiden og fra infomødet.
- Der informeres i den pågældende blok på ugentlig basis i renoveringsperioden.

Valg af formand for beboerrådet og øvrige beboerrådsmedlemmer samt suppleanter for
samtlige beboerrådsmedlemmer
- Da hele beboerrådet er valgt på beboermødet i november, foreslås det at det
nuværende beboerråd i første omgang bliver siddende.
- Forslaget godkendes enstemmigt.
- Jonas genopstiller som formand for beboerrådet.
- Jonas vælges enstemmigt som formand.
- Der bliver lagt op til valg af nye beboerrådsmedlemmer eller suppleanter.
- Ingen ønsker at stille op.
Indstilling af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse (skal være medlemmer af
beboerrådet)
- Beboerrådet foreslår, at de nuværende repræsentanter, Anna og Lasse, fortsætter i
bestyrelsen.
- Forslaget godkendes enstemmigt.
Valg af revisor
- Beboeren Anders tilbyder at stille sig til rådighed og får opgaven.
Indkomne forslag
- Beboerrådet har modtaget en email som søger svar vedr. fældningen af frugttræerne.
- Som nævnt tidligere er frugttræerne fældet for at skabe plads til den kommende
renovering.
- Der spørges ind til om frugtræerne bliver genplantet.
- Beboerrådet har ikke hørt om eller taget stilling til dette. Beboerrådet vil
følge sagen op, når renoveringen når sin afslutning.
Evt.
- Der spørges ind til, om socialudvalget på kollegiet er dødt.
- Det ligger i dvale pt., men hvis der er folk med energi og ressourcer, så bliver det
gerne genoplivet.
- Genopliv mailen fra socialudvalget.
- Muligheden, at søge økonomiske midler til arrangementer hos beboerrådet,
nævnes.
- Arrangementet skal være åbent for alle beboere og gerne bidrage til
kollegiets sociale liv.
- Der udtrykkes en interesse fra et par beboere i at starte en tegneklub eller en
kreativ klub for hækle/strikke. Det er muligt og bakkes gerne op af beboerrådet.
Skriv til beboerrådets email.
- Beboerrådet ønsker at informere om storskrald.
- Vær opmærksom på at storskrald IKKE skal stå ved de nedgravede
skraldecontainere, men skal afleveres hos varmemestrene.
- Storskrald ved containerne stopper skraldemænd fra at afhente affald.
- Varmemestrene skal bruge ekstra unødig tid på at rydde op.
- Storskrald spredt omkring kollegiet ser ikke specielt kønt ud.
- Hjælp hinanden med at udbrede budskabet.

-

-

Beboerrådet vil forsøge at informere yderligere gennem skiltning ved
containerne.
Ifm. renoveringen bliver der oprettet studierum i fællesbygningen.
- Studierummet åbner i løbet af næste uge (uge 14).
- Studierummet er primært henvendt blokke under renovering og deres
naboblokke, men er som udgangspunkt åbent for alle.
- Rummet har åbent fra 7:00-16:00 alle hverdage.
- Det vil IKKE være muligt at benytte lokalet i weekenderne.
- Torsdage med pubquiz og den efterfølgende fredag vil der være lukket.
- WiFi er oprettet i rummet, og der vil komme stikdåser op.
- Der er adviseret om ro i musikforeningen og motionsrummet i åbningstiderne.
- Hvis der er nogen kommentarer/ønsker/klager/lignende i forbindelse med
studierummet, så kontakt beboerrådet på mail.

