Dagsorden 25. november 2019, kl 18:00
Beboerrådet på Vilhelm Kiers Kollegium
Deltagere ved mødet: Jonas T, Andreas, Laurids, Peter, Jonas H, Lasse, Heidi, Ida
Valg af dirigent
- Ida.
Valg af referent
- Jonas T.
Valg af Trello referent
- Andreas.
Godkendelse af sidste mødes referat
- Ingen kommentarer.
Gennemgang af regnskab
- Der er overført penge for pizzaudgifter til beboerråds- og beboermøde.
Praktisk info
- Kontaktpersoner ved KK kan findes på WebZonen. Login skulle være sendt til jer på
mail.
- Google konto
- Log ind kan findes på beboerrådets facebook-side.
- Men den har I adgang til vores drive og gmail, som er fyldt med gamle mails og
dokumenter, som bugner af potentiel viden fra tidligere beboerråd.
- BEMÆRK: Al ekstern kommunikation med beboerrådet bør gå gennem vores
gmail. På den måde kan alle se hvad der foregår og vi har historikken med. Med
andre ord undgå mundtlige aftaler, messengerbeskeder mv.
- Ida inviterer alle beboerrådsmedlemmerne til vores trelloboard.
- Her organiseres alle aktive opgaver. Det er også her alle ideer til fremtidige
projekter eller andet skrives ind. Brug den gerne som en huskeliste
- Fås som mobilapp.
Bolignet Aarhus Tilbud
- Vi har modtaget et tilbud om en forholdsvis billig fiberløsning fra BoligNET.
- Laurids undersøger til næste møde hvilken deal vi har med Bolignet Aarhus pt.
- Jonas T bemærker at Torben vist har snakket om, at der er nogle detaljer
omkring at kollegiet har en direkte tilknytning til Bolignet Aarhus, som vi måske
bør være opmærksomme på.

Budgetmødet 2019 (Beboermøde)
- Evaluering af anonyme valg
- Til beboermødet var der lidt kaos under valget, da der ikke foreligger nogen
procedure for hvordan en anonym afstemning skal foregå.
- Jonas H og Peter hugger om æren til at udfærdige en kort procedure for
en sådan en afstemning. Jonas H sejre og modtager privilegiet.
- Proceduren bør indeholde lidt om hvornår en anonym afstemning bør
finde sted og hvordan udføres og afgøres praktisk.
- Det fremgår heller ikke af vedtægterne hvornår anonyme afstemninger bør finde
sted.
- Det bør overvejes at skrive dette ind i vores vedtægter. Dette punkt tages
op igen inden næste beboermøde.
- Projektor til dagsorden og afstemninger.
- Det kan være svært for deltagere at holde overblikket til mødet. Specielt når det
omfatter meget bestemte formuleringer, som f.eks. Rygeparagrafen.
- Vi bør overveje at genindføre projektoren til beboermøderne.
- Mix dansk og engelsk på mødet.
- Det kan være svært at holde mødet hurtigt og præcist hvis det kniber med de
engelske gloser.
- Det foreslås at køre “kedelige emner” på dansk og “relevante emner” på engelsk.
- Efter mødet udkommer referatet på dansk og engelsk.
Beboerrådets konstituering
- Peter overtager kasserer posten fra Andreas.
- Andreas står til rådighed for spørgsmål.
- Peter og Andreas ordner det formelle med KK.
- Andreas varetager kassererposten indtil Peter har modtaget adgang til kontoen.
- Lasse fortsætter som næstformand og for i fremtiden hovedansvaret for pizza og
drikkevarer til møderne.
- Jonas H bliver SoMe og webansvarlig. Opgaven drejer sig i korte træk om at holde
hjemmesiden nogenlunde up-to-date og lave opslag på beboergruppen bl.a.
- Heidi bliver fast referent på fremtidige møder. Hun får også ansvaret for vores gmail herunder svare kort på indkomne mails eller prikke til folk når mailen er henvendt dem.
Andet
- Borde fra sidelokale (løse skruer).
- Ida skriver til varmemestrene angående nogle borde fra sidelokalet, som godt
kunne trænge til en kærlig hånd.
- Nye bordebænkesæt
- Torben har hentet et tilbud ned til nogle nye (meget billige) bordebænkesæt. Der
skulle være bestilt et til at stå ude foran varmemestrenes dør, så vi kan tjekke
dem ud, inden vi siger god for dem. (Vi bør også lige høre hvad varmemestrene
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synes om dem, da det tit er dem der skal slæbe rundt på dem, når folk flytter dem
eller når de skal klippe græs).
- Der er stadig ikke dukket noget bordebænkesæt op. Peter skriver til Torben og
høre hvordan det står til med dem.
Inviter folk til FB-grupper.
- Ida sørger for at alle beboerrådsmedlemmer får adgang til:
- Trelloboard.
- Googlekonto.
- Password til googlekontoen bør ændres og postes på
beboerrådets FB-side.
- FB-sider:
- Ordstyrer i beboergruppen.
- Denne skal bruges til at moderere beboergruppen. Ting
som spørgeskemaer, beboere som sælger eller tilbyder
ting gratis ifm. flytning etc. Der er nogle guidelines i
gruppebeskrivelsen.
- Medlem i beboerrådets FB-gruppe.
- Medlem i foreningernes FB-gruppe.
- (Alle bestyrelsesmedlemmer fra kollegiets øvrige
foreninger, bør også inviteres til foreningernes FB-gruppe).
Bar overtager anlægget i sidelokalet
- Laurids forfatter et dokument som underskrives af barens formand og Ida.
Urinaler og barmøde
- Jonas melder tilbage til Torben vedr. barmødet. I den forbindelse høres nærmere
om ETA på urinaler.
Byggestop!
- Skriv til Torben og hør nærmere om detaljer. Specielt ifm. Hvad der kommer til at
ske med indsatsvæggene i de byggeramte værelser.
- Hør ham også om planerne for flytning af byggeplads foran blok 11.
Julegaver til varmemestrene
- Jonas kigger på Black Friday vin til varmemestrene.
- De får også en gang hvid Ferrero Rocher til kontoret (eller… til Rolf).
Plakatrammer er til rådighed. Lad os bruge dem!
- Det drejer sig om de 5 plakatrammer der hænger ude foran baren.
- Ideer til plakater:
- Påmindelse om stilleparagraf.
- Plakat med info om de forskellige foreninger, hvem deres bestyrelse er og
deres rolle på kollegiet.
Storskrald.
- Det er muligvis ikke alle køkkener som har en A3 guide fra KK. Skriv til KK om
nye A3 plakater til køkkener.
- Jonas T spørger varmemstrene/KK om nye.
- Ændret fejloplysninger på nuværende pjece.
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Ida poster et billede af fejlen på messenger/i drive, så vi kan rapportere
den til KK.
- Torben og varmemestrene kigger på “vejskilte” til skraldeøerne vedr. hensætning
af storskrald.
- Jonas T hører varmemestrene/Torben om status.
- Der er hængt nyt askebæger op ved baren.
- Det bliver ikke brugt særlig flittigt og overses nemt.
- Lav evt et FB-opslag til info? (Ikke aftalt på mødet. Jonas H SoMe).
Næste møde
- Mandag d. 16 december kl. 18.00

