Rådsmøde d. 05.09.2016 kl. 19:00 i Centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede

Dannie (16D), Sofie (2D), Anne (9C), Tanya (15C), Christine
(5D), Nana (16E).

Rådsmedlemmer afbud

Sarah (15B), Henrik (18A), Betina (4D), Christoffer (5D)

Suppleanter til stede
Suppleanter afbud
Andre til stede

1.

Formalia

Mødestart kl. 19
Valg af dirigent: Sofie (2D)
Valg af referent: Sofie (2D)
Godkendelse af sidste møde: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Tak, for fint fremmedmøde til den fælles havedag d. 24. september.

2.

Meddelelser

3.

Jean (13B) er blevet midlertidig centerleder fra d. 1. november.
Nyt fra/til
centerlederen/rengøri
ng
Nyt fra/til inspektøren Vaskeriet skulle køre nu, og det er muligt at booke.

4.

Klaus kigger på at få tilbagebetale incitamentsgebyr til vaskeriet.
Der må ikke laves ændringer på de grønne områder uden kontakt til
Inspektøren.
5.

Nyt fra diverse udvalg DFK
Holder møde d. 25. oktober.

Net gruppen
Nettet er ordnet i Række 5.
Der arbejdes om at få Gigabit-netværk.

Der arbejdes stadig på hjemmesiden, som regnes med at være
færdig om et halvt års tid.

Aktivitetsforeningens bestyrelse
Der afholdes Halloween-fest i Baren lørdag d. 5. november kl. 20.

Baren
Intet nyt.

PFIU
Studieaktivitets-undersøgelse bliver elektronisk.
Dette bliver testet af de forskellige råd i midten af oktober.

Rækkerepræsentant-repræsentant
Holder møde d. 25. oktober.
Rækkerepræsentant-repræsentant sender meddelelse til
rækkerepræsentanterne, når nye tilflytter kollegiet.
6.

Rækkemødereferater

Række 1 og 2 har afholdt rækkemøde.
Række 6 og 7 holder snart rækkemøde.

7.

Ansøgninger til konto
25

Række 1 ansøger om op til 250 kr. til rækkehavedag – Godkendt.
Række 2 ansøger om op til 250 kr. til rækkehavedag – Godkendt.
Netgruppen ansøger om op til 300 kr. til forplejning – Godkendt.
Øl- og ciderbrygning ansøger om op til 1.000 kr. til ølbrygning –
Godkendt.
Rådet ansøger om op til 500 kr. til arbejdsdag – Godkendt.
Rådet ansøger om op til 200 kr. til afholdelse af beboermødet –
Godkendt.

8.

Kalender

Næste Rådsmøde tirsdag d. 8. november.
Beboermøde torsdag d. 6. oktober.
Halloween-fest lørdag d. 5. november.

9. Eventuelt
10. Møde slut

Møde slut kl. 21:10

