
Referat fra beboerrådsmøde d.25/5 2021
Ordstyrer: Pernille
Referent: Jonas

1) Godkendelses af referat: godkendt
2) Godkendelses af referat fra forrige møde: godkendt
3) Vi laver repræsentationsrunde, da alle er til stede til dette første fysiske møde
4) Beskeder:

- der er åbnet op for sauna og motionsrum, vi har problemer med, at saunaen bliver låst med
den forkerte nøgle. Der opfordres til at bruge håndsprit og holde afstand

5) Bestyrelsen: bestyrelsen er glade for budgetfremlæggelsesmødet og det fremmøde, som der
var til mødet. Budgettet er nu godkendt. Ros fra ubs-bolig: vi er gode betalere i forbindelse
med huslejen. Det blev vendt at bestyrelsen mangler repræsentanter. Drift fællesskabet
starter op til oktober.

6) Økonomi: Vi vender mulighederne for at investere for vores opsparing for at undgå negative
renter på kollegiets budget, vi arbejder videre med det og begynder indledende samtaler.

7) Udvalg
- Antenneudvalg : Nye CI+ kort kommer til at udfase boxer bokse, der opfordres til

storskærms arrangementer.
- Festudvalg: der kommer måske fester til juli
- Rekreation udvalg: intet nyt
- Infoudvalg: intet nyt
- Musik udvalg, der er intet nyt, udover at folk glemmer at låse døren til musiktrummet
- Motionsrum: opfølgning på tennisbane, der er problemer med at andre bruger vores tennis

og fodboldbaner når de ikke må. Pernille tager kontakt med skolen. Anna er ny formand
og lægger tennisbane ind under sit udvalg.

- Klage udvalg: lukket punkt
- Nøgle udvalg: mange får nøgler og kontrakter skal stadig være på papir
- Værksted udvalg: der opfordres til at lade ting fra værkstedet blive i værkstedet. Udvalget

søger om 300kr til dimser, vedtaget.
8) Projekter

- Møbel projektet, intet nyt, men der forsættes.
9) Andre punkter

- Bioaffald, der opleves problemer med at dagrenovation smides i bioaffald. Der opfordres
til at bringe det videre på etagerne

- Flagstang godkendt at få monteret og 1000kr til køb af flag. Vedtaget
- Forespørgsel om at få 2 depotrum, frem for det nuværende 1. forslag forkastet.

Evt
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