Rådsmøde d. 09.11.2017 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Sofie, Tanya, Ann Sofie, Christine, Rasmus, Asbjørn, Christoffer, Jean
Rådsmedlemmer afbud
Suppleanter til stede

Gustav, Morten

Suppleanter afbud
Andre til stede
1. Formalia

2. Meddelelser fra Rådet

Ordstyrer: Jean
Godkendelse af referat: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
•

•

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

•
•

Evaluering af ekstraordinært beboermøde d. 26. oktober
◦ Tanya talte dagen efter beboermødet med PKS for at finde
præcist ud af, hvordan reglerne er i forhold til at ændre
husordenen. De gennemgik alle regler og tog også fat i
Ejendomsforeningen Danmark, og konkluderede at det
hele blev gjort korrekt og egentlig kunne have været
godkendt på selve mødet.
◦ I det hele taget gik det rigtig godt, og der var god
feedback.
◦ Det virkede som om, at tonen var hård overfor PKS.
◦ Skidt fremmøde.
◦ Man bør starte med at sige, at det kan blive et rigtig langt
møde.
◦ Strukturen omkring omdeling af indkaldelser bør være
bedre.
Evaluering af fælles havedag d. 28. oktober
◦ Feedback fra beboere
▪ De fremmødte beboere havde ikke så meget at sige,
men de var glade for, at det var en kort arbejdsdag, der
sluttede med mad i stedet for startede, og det var
positivt at der var nogen, der stod som ansvarsperson
for hver opgave.
▪ Det kunne være godt, hvis dem der stod for opgaverne
havde refleksveste på, så det kunne være nemt at finde
en ansvarlig.
▪ Vi bør have materialerne klar (poser, handsker,
trillebøre etc)
◦ Evaluering af arbejdsopgaver fordelt mellem
beboerrådsmedlemmer
▪ Den der har ansvaret for en opgave bør også sørge for,
at redskaberne er der til det.
Til centerleder: Indkøb af tærtefade
Fra centerleder til rækkerepræsentanter: Husk der kun må
kontaktes via kontaktformularen eller i åbningstiden.

4. Nyt fra/til inspektøren

•
•

Mogens har endelig fået adgang til mailsystemet.
Mogens videresender stor ros. Han blev meget overrasket, da
han kom tilbage efter weekenden og så alt, hvad der var blevet
lavet på havedagen!

5. Nyt fra diverse udvalg Baren:
•

Der vil være juleåbent den 8. december

Aktiv:
•
•

Arbejdsdag 15. november
Klippeklistredag 3. december kl 15 i Pejsestuen; Gløgg og
æbleskiver.

DFK:
•

KKO skal erstattes med en anden løsning, så der kan være
psykologer tilknyttet studerende. Blandt andet henvises til
Studenterrådgivningen, der yder gratis psykologhjælp.

Netgruppen:
•
Har været til K-Nets budgetmøde. Der er kommet bedre styr
på budgettet. Der skal evt. en ekstern revisor på.
•
Spørgsmål til netgruppen: Kan man få tilsendt en kopi til sig
selv, når man sender en henvendelse gennem
kontaktformularen? Det bliver undersøgt.
PFIU:
•

•

Søg dispensationer
◦ Hvis man er det mindste i tvivl om, om man ikke opfylder
kravene, så søg dispensation for en sikkerheds skyld!
Status på SAU
◦ Kommer elektronisk i december og bliver behandlet i
januar.

Rækkerepræsentanter:
•
Forslag: En printer til fællesbrug
◦ Hvis vi skal have noget, skal det være en professionel
løsning med en serviceaftale. Man kan leje en. Det
undersøges nærmere af Christoffer.
•
Forslag: Presenning til brændebunke samt ønske om mere
brænde
◦ Mogens bliver spurgt om, hvad han mener, der er den
bedste løsning.
PKS:
•

Tilstandsrapport:
◦ Langtidsbudgettet er gennemgået (Mogens, Tanya og
Muhammed)
◦ Der vil blive lagt så mange fliser og lavet så mange trapper
som muligt, og belysningen bliver fornyet i det kommende
år.
◦ Der er sat 100.000 kr. af til ny legeplads.

◦

Der skal laves udvidet byggesyn i år

6. Rækkemødereferater
7. Ansøgning til
Kollegiekonto

•

•
•
•

•

•

8. Kalender

•
•
•
•
•

Refunderingsseddel: Kun formand og næstformand bør kunne
skrive under
◦ Vedtaget ved afstemning
Række 7 søger om op til 500 kr. til julefrokost
◦ Ikke godkendt
Række 6 søger om op til 500 kr. til rækkehavedag
◦ Godkendt
Bryggelauget søger om op til 1000 kr. til opstart (råvarer 200
kr., udstyr 400 kr., forbrugskemi 400 kr.)
◦ Godkendt
Rækkerepræsentanter søger om op til 500 kr. til forplejning til
arbejdsdag d. 15. november
◦ Godkendt
Aktiv søger om op til 400 kr til forplejning og 400 kr. til
materialer til klippeklistredag 3. december
◦ Godkendt
3. december: Klippeklistredag
4. december: Rådsmøde
8. december: Juleåbent i baren
8. januar: Rådsmøde
5. februar: Rådsarbejdsdag

9. Eventuelt

Alarmsedler med telefonnumre redigeres

10. Møde slut
.

21.28

