Rådsmøde 06-12-2011
Brochuren:
Der er skåret 4 sider væk, som mest var billeder. Spørgsmålet om der skal ligge p-billetter/kort i
forruden længere nu hvor der er kommet bom. Det afbestilles af Asger og vi gemmer det.
Auto-mathiesen har fået en nøgle.
Vi skal have boksnøglen fra Karsten og så skal den gives til Emilie og det skrives ind i brochuren
Karsten:
Nye tider:
tirsdag 14-15, onsdag 7.30-8.30 og torsdag 14-15 . Karsten er blevet chef.
 tvangspælene skal slås fra i dørene ud til gangen.
 Barens ombygning ordnes sammen med baren. Og gulvet ordnes i den første uge efter
nytår. Bordpladen har Karsten fået et tilbud på 12000 kr og Darran siger det er megadårligt
for det er en træplade(dog hærdet oliebehandlet bordplade). Men en stålplade koster mere
end 12000 og det vil Baren ikke betale. Baren vil hellere bruge en uge eller to på selv ordne
noget. Rådet er principielt åbne overfor at give baren penge hvis de vil.
 Døren bliver leveret i uge 5.

Loungen:
Andreas Bock gider ikke stå for det længere. Og Loungen kræver at man sætter ledningerne på
plads hele tiden efter folk har hevet dem ud efter fester.
Diskussion om hvad vi gør med de ting der står på gangen
 mulighed 1: skræmmekampagne hvor vi udpensler at det kan give personlige bøder uden at
vi er sikre på at det kan give personlige bøder
 Mulighed 2: ???
 Vi spørger Karsten hvad der skal/bør gøres
Dørene i værelset ud til gangen er blevet vendt.
Haveprojekt:
 bomfjernbetjeninger: Karsten har kontrakten, og den virker, Anne har en fjernbetjening
men havemændene har den. Og den fungerer fint.

Personliggørelse:
 4 rammer er indkøbt og der printes billeder ud af Trine. Og 4 rammer.
 Rasmus er med i dørjuryen og dørene bedømmes lørdag.
Rengøring:
 Vi har sagt til Anne at vi ikke vil have flere timer og så endte det egentligt med at vi fik
ligeså mange timer. Han kommer ikke tirsdag og tømmer containeren. Kommer 4 timer i
stedet og tager fx trappen to gange om ugen så.
Diverse
 gardiner og solfilm : tilbuddet er ikke indhentet vi vetner lige

 TV:
 TV skal kunne hænge på en stolpe. Vi skal nok standardisere selvom det giver et
problem med A-køkkenerne. Det skal hænge udner tavlen på køkkenvæggen. Det skal
være op til et fjernsynsudvalg. Vi vil have en professionel mand til at hænge det op, nej
vi skal . Vi spørger folk om de vil stå for det rundt på køkkerne(især på 3B)
 Vil Rådet give Asti til nytårsfesten? Sidste år blev givet 20 flasker til 40 kr stykket. Alle synes
om det, undtagen Darran, der ikke mener at Rådet skal give alkohol. Diskussion om der skal
gives 10 eller 20 flasker. Det er besluttet at der købes 20 flasker.
Forslag fra Ronnie:
 kan vi få låse til containeren? Nej for så ligger fik bare skraldet ved siden.
Køber Rådet juletræer: nej det er for sent.
Rådsmøde næste gang . Den 11. januar.

Industriben søger en ansvarlig for Loungen.
Dækning af burka-demo
Kontaktannonce til Ronnie og Industriben

