Referat af beboermøde.
Kollegie

Sønderskov

Sted

Festlokalet

Dato

24. april 2019

Tidspunkt

kl. 18.00

Der var indkaldt til beboermøde med følgende dagsorden;

1.
2.
3.
4.
5.

Velkommen v/beboerrådsformanden
Valg af dirigent
Beboerrådet orienterer om rådets aktiviteter
Forslag til medlemmer af beboerrådet
Valg af;
a. beboerrådsmedlemmer
b. beboerrådsformand
6. Valg af medlem til bestyrelsen for Foreningen Kollegiernes Kontor
7. Eventuelt.

Der deltog 12 beboere i mødet samt kollegiechef Niels Møller.

1 - Velkommen v/beboerrådsformanden
Tobias Strate bød velkommen.
2 - Valg af dirigent
Tobias Strate blev valgt til dirigent.
3 - Beboerrådet orienterer om rådets aktiviteter
Formanden orienterede generelt om rådets aktiviteter, herunder;
Modernisering af fitnesslokalet
Etablering af et cykelværksted
Opgradering af strygeværelset
Etablering af en grillplads i fællesskab med ungdomskollegiet
Istandsættelse af festlokalet.
Formanden efterlyste ideer til nye sociale aktiviteter på kollegiet. Der blev bl.a. foreslået;

Grillarrangementer
Åben bar – hvor festlokalet kan anvendes bredere
Spillearrangementer
Madklub
Bestyrelsen arbejder nu videre med ideerne.

4 - Forslag til medlemmer af beboerrådet
Der blev foreslået følgende medlemmer til beboerrådet;
Sasa

E2, 13

Loannis

E2, 13

Ditte

G2, 16

Mads

E3, 19

Nikolai

E3, 19

Lasse

E1, 1

Tobias

E5, 13

5 - Valg af;
Beboerrådsmedlemmer
Alle de foreslåede blev valgt.
Beboerrådsformand
Tobias Strate blev valgt til beboerrådsformand.
6 - Valg af medlem til bestyrelsen for Foreningen Kollegiernes Kontor
Tobias Strate blev valgt til at repræsentere kollegiet i Foreningen Kollegiernes Kontor.
7 - Eventuelt.
Under dette punkt blev der bl.a. spurgt ind til / drøftet;
Tørretumbler nr. 8 virker ikke optimalt. Niels får en tekniker til at se på det.
Mangler sæbe / håndklæde på toilet ved træningslokale. Niels får rengøringen forbi.
Der blev spurgt til Wi-Fi problematikken. Niels gentog svaret fra beboermødet; når den nye inspektør er
ansat etableres et fællesmøde med Gidion, der administrer aftalen, med henblik på at gennemføre den
ønskede ændring.
Kommentarer om, at askebægeret i det nye rygeskur ikke er monteret pænt. Niels får pedellen forbi.

Der blev spurgt indt til staturs på de nye dørtelefoner. Niels kunne orientere om, at processen er i gang.
Men vi har tekniske udfordringer som ikke er løst endnu. Faciliteten udrulles først fuldt ud, når vi har
sikkerhed for, at systemet virker upåklageligt. Der er møde med leverandøren den 6. maj.
Kameraet i vaskekælderen er drejet den forkerte vej. Niels sender en pedel forbi.
Efterspørger fortsat rengøring af toilet ved festlokalet (som kompensation for at pedeller og rengøring
anvender det) Niels får undersøgt forholdet.
Mødet sluttede kl. 18.45 med fælles pizza spisning.

Referent / Niels Møller.

