Referat af beboerrådsmødet torsdag d. 31 marts 2016
Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
Dirigent Nikolaj og referent Morten.
2. Projekt: Udendørs træningsfaciliteter
Beboerrådet forelægger muligheden for, at etablere udendørs træningsfaciliteter, der kan komplementere
det nuværende indendørstræningsfaciliteter pga. stor anvendelse. Derfor ønskes én eller flere personer til at
undersøge mulighederne og opbakningen til at igangsætte et sådant projekt. Enkelte fremmødte vil gerne
bidrag med delelementer til projektet, og vil informere deres netværk, men projektet er ikke igangsat.
3. Facaderenovering og udskiftning af køleskabe
Beboerrådet informerer om foranliggende udskiftning af stigestrenge, køleskabe, igangværende
undersøgelse af muligheden for trådløst internet i blokkene, så en personlig router ikke længere bliver
nødvendig på værelserne, og at renoveringen foran blok 3 snart er overstået. Herudover om planlægningen
af facaderenovering og nye vinduer, som kan betyde en fremtidig huslejestigning for at finansiere
moderniseringen. Beboerrådet informerede fejlagtigt de fremmødte, at huslejestigningen vil komme til
afstemning blandt beboerne på et senere møde. Det er senere fremkommet, at denne afstemning skal
foreligge hovedbestyrelsen og ikke beboerne. Der var flere kommentarer til køleskabene, nogen har ikke
bemærket nævneværdige problemer med køleskabene, hvor andre mente at flere trængte til en udskiftning.
Der blev herudover sat spørgsmålstegn ved prioriteringen af disse opgaver. Det blev oplyst, at det er en
vurdering foretaget af den daglige ledelse og bestyrelsen, om hvilke opgaver der er mest presserende.
4. Røgfrit kollegie
Beboerrådet informere om, at der bliver opstillet flere askebægre på kollegiets område, pga. efterspørgsel
fra beboere og der er herudover skabt kontakt til Amager Sundhedscenter, om at få igangsat et
rygestopkursus på kollegiet med deltagelse af en ekstern rygestopkonsulent. Der blev diskuteret for og imod
tiltaget røgfrit kollegie fra de fremmødte, men umiddelbart var der opbakning til at få det gennemført.
5. Beboerforslag
Der var en række nye forslag til beboerrådet. Flere beboere er interesseret i muligheden for, at få etableret
et cykelværksted. Enten i kælderen, hvor der dog kan være nogle funktionelle barriere ellers udendørs. Det
kræver ikke mange midler at etablerer, men hvis det etableres udendørs, kan der frygtes hårværk.

Der blev efterspurgt muligheden for et tørrerum til at tørre tøj i. Her kunne evt. kælderrum, som ikke er
taget i brug anvendes. Beboerrådet vil undersøge nærmere hvilke kælderrum der er ledige i de forskellige
blokke.

Der blev stillet spørgsmålstegn ved fremgangsmåden af studietjek, da der er flere som har bemærket, at
flere af deres medkollegianere ikke studerer, men stadig bor på kollegiet. Beboerrådet tilkendegiver at se på
denne proces for at se, om der kan ske forbedringer, og hvor udbredt dette er.
Herudover efterspørges et loungeområde, hvor man kan spille spil, se film mv. f.eks. i et ikke anvendt
kælderrum. Det blev nævnt, at Hattenbar forsøger sig med, tidligere åbningstider, der evt. kan tilgodese
denne efterspørgsel. Derudover skal der foretages beslutninger for, hvordan sådan et område skal anvendes
og hvilke personer der skal stå for det.

Sidste forslag angik en oprettelse af en haveforening, der skulle dyrke grøntsager, krydderier, blomster etc. I
blomsterkasser på kollegiets matrikel. Der vil være tale om en kontingentordning, hvor man indmelder sig
mod at betale et mindre månedligt gebyr, hvorefter man har adgang til en blomsterkasse. Der blev
forespurgt om midler til at støtte projektet. Beboerrådet vil ikke tage en beslutning om tildeling af midler, før
der forligger et endelig prospekt. Det anbefales herudover, at de talte med inspektøren om projektet.
6. Opstilling til Beboerrådet.
Nikolaj, Ivan, Simone og Alberte opstiller til beboerrådet. Morten opstiller også, men kun af et par måneders
varighed inden udtræden.
7. Evt.
Ingen yderligere punkter.

