Rådsmøde referat
Torsdag d. 6. oktober 2016
Fremmødte: Jacob, Louise, Emil, Bodil, Marie, Katrine og Stine
Afbud:
Ordstyrer: Jacob (aka Jay)
Referent: Stine
1.

Hej til nyt ansigt og navnerunde (Stine)
a.

Anna 2A er flyttet  men Marie 2A har tilsluttet sig Rådet i stedet for 

b.

Navnerunde: Jay 4B, Katrine 4B (repræsenterer 5B), Emil 3A, Stine 4B, Bodil 4A, Louise 3A og
Marie 2A vores nye ansigt – JAAA, hjerteligt velkommen til Marie, som havde lækker banankage med.

2.

To-do listen (Emil)
a.

Hvordan går der med folks opgaver?
i. Emil er blevet kontaktet af andre beboere som var bekymret for, om der er skimmelsvamp på kollegiet i forhold til regnvejr gennem taget. Torben har tjekket op på det
og det er der ikke.
ii. Kassereren har fået adgang til Rådskontoen og er i fuld gang med at refundere penge
til folk.
iii. Formanden får flyttet filial i efterårsferien så kommende fuldmagtsoverdragelser bliver
nemmere at håndtere.

b.

Formanden opfordrer desuden igen alle rådsmedlemmer til at gå ind og tjekke egne opgaver
løbende på to-do listen, når man modtager en mail herom.

3.

Bestyrelsesmøde (Stine)
a.

Hvem kan komme?
i. Deltager: Bodil, Louise og Stine.
ii. Deltager måske: Emil og Katrine.

b.

Lækkerier til mødet:
i. Bodil køber kage med Stines rådskort.
ii. Stine laver kaffe og tager kopper med.
iii. Louise laver te.

c.

Ting vi vil spørge om til mødet:
i. Kommende huslejestigning på 2 % (=58 kr)
ii. Status på utæt tag
iii. Emhætter.

d.

Rådsmedlemmer kigger budgettet for 2017 igennem og skriver eventuelle spørgsmål til det
på Rådets facebookgruppe inden mandag, så de kan tages op med bestyrelsen.

4.

Juletræer (Stine)
a.

Er der stemning for juletræer på køkkenerne igen i år?
i. Der skrives en besked ud på Facebook, hvor køkkenerne kan give til kende om de
ønsker at have juletræ. Ansvarlig: Katrine
ii. Katrine hører sin juletræs-pusher om de kan levere juletræer igen i år.

5.

Båludvalg (Emil)
a.

Hvornår etableres bålplads? Hvornår skal vi grave?

b.

Fra sidste rådsmøde: Tidligere skrev vi ud at det ville koste 1000 kr. at lave bålplads. Nu er det
5000 kr. Der skrives ud om der stadig er stemning for at lave det. Ansvarlig: Jacob
i. Jay lover at til næste rådsmøde er der sket noget.
ii. Der indkaldes til båludvalgsmøde indenfor 2 uger, hvor der lægges budget.

6.

Husordenen og eventuel revidering (Emil)
a.

Pt. står der kun øvre grænse for hvornår man må spille høj musik eller larme, men ikke en
nedre (f.eks. kl. 7-8 om morgenen)

7.

b.

Rådet mener ikke det er et generelt problem og at revidering af husordenen er unødvendigt.

c.

Rådet opfordrer beboere til at tage eventuelle støjproblemer op med rette vedkommende.

Dørene
a.

Branddøren der tidligere på ugen ikke kunne låses – er den fikset?
i. Stine kunne godt låse den i går, men vi skriver til Torben og hører for en sikkerheds
skyld og skriver ud, når der er svar. Ansvarlig: Stine

8.

Til orientering
a.

Låsecylinderen i bommen på p-pladsen er skiftet, så folk ikke er låst inde med deres biler.

b.

Rådet hører Torben om der var nogle anmærkninger i forbindelse med brandinspektionen i
dag. Ansvarlig: Stine

c.

Årsfestregnskabet bliver der taget hånd om. Jay er i kontakt med Barens kasserer, Henrik, om
at få refunderet penge til folk.

d.

Netværksudvalget har skiftet rigtig meget ud på det seneste. Der er overvejelser om at kontakte Dansk Kabel TV i forbindelse med fremtidig håndtering af internettet på IKOL.

9.

Piratbar
a. Dato: 4. november
b. Ansvarlige: Jacob og Louise
c. Booking af baren: Stine har skrevet til baren
Næste møde
o

Dato: søndag den 6. november

o

Kagebager: Jacob laver 5 forskellige kager

o

Mødeindkalder på Facebook: Louise

o

Studierummet er booket!

