Version 1

Referat af beboerrådsmøde
6/1 2016 kl. 19.00

1. Mødet åbnes

1.1. Valg af dirigent - Kristian
Til stede: Kristian, Daniel, Signe, Julie, Jesper, Lene, Morten, Tine, Joakim, Astrid, Andreas
1.2. Godkendelse af dagsorden - Ja
1.3. Meddelelser

2. Gamle sager
2.1. Oprettelse af foreningskonto (tarmen, øl-anlæg, festudvalg)
Den nuværende aftale forsætter med Nordea. Tre nye kontoer oprettes der alle kommer under
beboerrådets kontrol
- Tarmkassen
- Øl-anlæg
- Festudvalget
2.2. Intern flytning lejlighederne
Problem at der kan springes over i køen til lejlighederne ved internflytning, da en eventuel
indflytter har samme rettigheder som den der har stået opskrevet til lejligheder i en længere
periode. Der blev snakket om at forlænge karantæneperioden fra 3 måneder til mere og
muligheden for at man kan flytte som en enhed (lejlighed) efter 3 måneder. Det ville i så fald
stadig være muligt at flytte som enkelt person, man ville bare komme bagerst i opskrivnings
køen.
Forslag til det ekstraordinære beboermøde i foråret.
Ny regel om internflytning:
Efter 3 måneder indflytning kan man flytte som ”lejlighed” til en anden lejlighed, med første ret.
Hver lejer i lejligheden kan søge internflytning, men kommer bagerst på den interne liste til
lejligheder.
Tine og Morten følger op.
2.3. Øl-anlægs udvalget fremlægger
Kollegiegården får nyt øl anlæg om 2 måneder (vi har fået et midlertidigt et, som er stort og
klodset). Vilkår for leje af øl anlægget. 100 kr. for gas og glas. Anlægget er forsikret. Ved halvt
brugte fustager kan torsdagsbaren muligvis købe dem for et mindre beløb. Øl mand kommer på
firmafon og hjemmeside.
2.4. Skimmelsvamp forsøg
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Der er allerede oprettet et forsøg på et kollegium i Lyngby, derfor er der ikke behov for en
forsøgsperson på kollegiegården.

3. Nye sager
3.1. Godkendelse af køkken indkøb
1. ydre - Godkendt
1. indre - Godkendt
5. ydre - Godkendt
Boner og følgepapirer er leveret videre til Steen og FSB.
3.2. Miljøgruppen fremlægger
Søger om at få vandhane besparende dimser på kollegiet. Lene snakker med Steen.
Først aktuelt i 2017. Gruppen vil søge fonde til nye miljøtiltag.
Sensor på lamperne på gangene og postrum. Undersøgelse om der kan komme flere affalds
container til glas og tøj.
3.3. Budget 16/17
Budgettet er ikke godkendt endnu af bestyrelsen, men bliver det snarest. Kritisk revisor får
adgang til de resterende kontoer.
3.4. Udgifter til arrangementer
Udgifterne til sociale arrangementer har været lidt større end sidste år. Malene kigger på det.
Kommer med på næste møde.
3.5. Ny husorden
Opdatering af husorden, konkrete punkter skal defineres. Husordenudvalg dannes og de
fremlægger til næste møde: Morten, Kristian, Astrid, Julie.
3.6. Støtte til festudvalget
fTDC 5. marts. Beboerrådet vil forsætte med at støtte TDC Festen med cirka 50 kr. per person.
Festudvalget (Julie) kontakter Malene og får styr på regnskabet.
3.7. Informationspunkt
Manglende information til beboerne. Facebook siden opdateres med links. Uddeling af
velkomstbrev til alle på kollegiet, vil blive uddelt snarest.

Evt.
Ekstraordinært beboermøde (midlertidig dato): onsdag d. 16 marts.
Daniel videregiver nøgleposten til Morten.
Næste møde
Tirsdag 9. februar
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