Rådsmøde d. 01.06.2017 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Chrisine, Christoffer, Nana, Asbjørn, Tanya, Sofie, Anne, Dannie,
Betina
Rådsmedlemmer afbud

Henrik, Rasmus

Suppleanter til stede

Jean

Suppleanter afbud
Andre til stede
1. Formalia

2. Meddelelser fra Rådet

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

Fortsættelse af kommunikationsplatforme
◦ Der skal sendes mail ud til beboerne om, at mailsystemet
nu er oppe, og at fb ikke længere er en
kommunikationsplatform fra Rådets side.

•

Overdragelse af lejligheder
◦ Der bliver overdraget grimme haver i forhold til
standarden. Klaus skal spørges om, hvad grunden er til det.

•

Rettelse fra sidste referat:
◦ Batterier skal stadig afleveres i postkassen i
centerbygningen. Ikke i poser på skraldespandene.
Havedag:
◦ Rådet har talt om at nedlægge de to årlige fælleshavedage.
Punktet vil blive taget op på næste beboermøde.

•

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring
4. Nyt fra/til inspektøren
5. Nyt fra diverse udvalg Baren:
Aktiv:
•

Loppemarked
◦ Lukning af parkeringsplads til loppemarked.
Loppemarkedsfolk får besked på selv at spørge folk, om de
vil være søde ikke at parkere der den 11. juni.

•

Møde
◦ Planlægningsmøde til sommerfesten 7. juni. Der er brug
for, at folk vil være med til planlægning. Det er en ret stor
fest at planlægge alene. Jo flere mennesker der er, desto
større kan festen blive. Festen vil, hvis den bliver planlagt,
blive afholdt 12. august. Så meld jer under
planlægningsfanerne hos Aktiv. Al hjælp kan bruges!

DFK:
•

Møde hos Pop den 30. juni hvor der blandt andet blev
diskuteret K-net. Der skal findes et par stykker, der kan tage til
møde i K-net på torsdag. Tanya og Christoffer tager af sted.

Netgruppen:
•
Luftkabel
◦ Der er bestilt et fibermodul, der forhåbentlig kan gøre, at
luftkablet kan pilles ned. En fra K-net skal komme og
hjælpe med at opsætte ny switch, så de to rækker med
luftkablet igen kan tale sammen.
◦
•

Emailsystem
◦ De sidste mailadresser skulle være indskrevet nu. Der vil
blive sendt mail ud til alle om, at det går i luften nu.

PFIU:
•

Ny PFIU-repræsentant efterår 2017
◦ Fra næste beboermøde skal der være fundet en ny
repræsentant. Kontakt gerne Sofie i 2D og kom med til
møde onsdag den 7. juni for at se hvad det er, hvis du går
og overvejer at melde dig.

Rækkerepræsentanter:
PKS:
6. Rækkemødereferater
7. Ansøgning til Konto 25 Loppegruppen søger om op til 250 kr. til kaffe og kage til
loppemarked. Godkendt
Række 2 søger om op til 500 kr. til rækkehavedag. Godkendt
Rådet søger konto 25 om 450 kr til køb af træningsudstyr. Godkendt
Dannie søger konto 25 om op til 400 kr. for brænde og øl. Godkendt
Grønt råd søger om 1000 kr. til grønne havedage. Godkendt
Række 8 søger konto 25 om op til 500 kr. til rækkehavedag. Godkendt
Rådet søger konto 25 om op til 500 kr til rådsarbejdsdag. Godkendt
8. Kalender

Næste rådsmøder:
5. september
2. oktober
Rådsarbejdsdag:
3. september kl. 12

9. Eventuelt
10. Møde slut
.

19.59

