Rådsmøde dagsorden
Torsdag d. 8. september 2016
Fremmødte: Anna, Jacob, Louise, Emil, Katrine og Stine – gæstevisit fra Jacob Hermann.
Afbud: Bodil
Ordstyrer: Emil
Referent: Stine
1.

2.

Oprydning efter årsfest (Stine)
a. Der mangler oprydning efter årsfesten i form af stole og diskokugle, der har stået under
trappen i stueetagen i barområdet. Der er blevet skrevet en besked ud på Facebook, men
tingene står der stadig.
b. Til en anden gang skal der tages fat i årsfestudvalget angående manglende oprydning, i stedet for at skrive en fælles besked ud på Facebook.
c. Forslag til næste år: til teltnedtagning kan der tages et kig rundt på øvrige fællesområder for
at se om der mangler noget oprydning efter årsfesten.
d. Der skal være en mere klar plan/struktur over, hvordan årsfesten skal eksekveres.
i. Hermann er ved at udarbejde en drejebog.
e. Alt bliver nice og mere struktureret næste år.
RAR-bar (Stine)
a.

Indebærer kage, sodavand og chips samt oplæg fra udvalgene om, hvad de laver.

b.

Afholdes 30. september sammen med Piratbar.

c.

Er der skrevet til udvalgene?
i. Ja, og de vil gerne fortælle lidt om deres arbejde i de forskellige udvalg.

d.

Kagebager: Katrine

e.

Indkøb af sodavand og chips. Ansvarlige for indkøb: Katrine og Stine
i. Rådet søger om tilskud fra plovmandspuljen.
ii. Rådet godtager at plovmandspuljen bruges til RAR-piratbar.

3.

f.

RAR-piratbar starter kl. 16 og oplæg fra udvalgene begynder kl. 17.

g.

Repræsentanter fra Rådet, der holder oplæg: Stine og Emil.

Budgetmøde (Stine)
a.

b.

Bestyrelsen laver budget i efteråret.
i. Har vi nogle ting vi gerne vil have på, f.eks. fra båludvalget og cykeludvalget, skal der
sendes en besked til UBS vedrørende dette senest den 10/9-2016.
ii. OBS: Næste bestyrelsesmøde den 10/10-2016.
Jacob har snakket med Lone (regnskabsansvarlig ved UBS)
i. I forhold til nye tiltag (f.eks. cykeludvalg og båludvalg) kan vi selv komme med et
forslag til, hvor mange penge vi skal bruge til det pågældende tiltag, om pengene
skal bruges løbende, om det er et årligt engangsbeløb eller andet.
ii. Cykeludvalg: kan ikke konkret lægge et budget for, hvor mange penge de skal bruge
årligt. Rådet mener derfor ikke det giver mening at komme med et forslag til UBS
angående et årligt budget til cykeludvalget.
i)
Rådet aftaler at udgifterne for cykeludvalget kan gå under nyanskaffelser samt evt. plovmandspuljen.
ii)
Cykeludvalget søger således løbende om penge.
iii. Båludvalg: skal bruge brænde og penge til selve bålpladsen.
i)
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

4.

5.

6.

7.

Køkkensupplering (Stine)
a. 1000 kr. gives til hvert køkken til køkkensupplering
i. Deadline for aflevering af kvitteringer til Jacob: 1. november
b. Informere om køkkensupplering på Facebook: Katrine
Emhætter (Mia via mail)
a. Virkede for 4 år siden. Sugede fint, og blev slukket fordi de larmede en smule. Nu suger de
overhovedet ikke. Det er ikke så stort et problem over sommeren, hvor man kan have døre
og vinduer åbne, men om vinteren kan man ikke komme af med osen. Madlugt hænger i ens
tøj og usunde partikler indåndes, hver gang der skal laves mad.
i. Torben arbejder på det: Emil spørger Torben, hvad status er
ii. Vi skriver ud på gruppen og forklarer, at Torben er på sagen: Ansvarlig: Emil
Udlån af Råds-dankort (Stine)
a. Fremover er det kun rådsmedlemmer, der låner rådskortet.

Til orientering
a.

Grill-brug: Der er lamineret en seddel med korrekt grill-brug, som hænger under Å-tårnet på
en af betonsøjlerne ved siden af grillerne.
i. Rådet sætter grillen i gavldepotet, når sommeren er slut.

b.

Baren arbejder på at få diskokuglen hængt op permanent i baren.

c.

Penge for festborde der skulle være købt ved fup-firma bliver refunderet til UBS.

d.

Udgifter fra kollegiedagen dækkes under dagligt vedligehold af UBS.

e.

Utæt tag: Rambøll prøver stadig at finde ud af, hvor taget er utæt. Høre Torben om hvad den
nuværende status på problemet er. Ansvarlig: Emil

f.

Anna forlader os fordi hun skal ud og være voksen, men hun sender Marie fra sit køkken (2A)
fremover.

8.

RAR-Piratbar
a. Dato: 30. september
b. Ansvarlige: Anna og Katrine (Louise vil gerne hjælpe med at lukke)
c. Booking af baren: Gjorde Stine efter forrige møde.
Næste møde
o

Dato: 6. oktober

o

Kagebager: Marie

o

Mødeindkalder på Facebook: Katrine

o

Husk at booke studierummet! Er gjort

