
Referat af musikrumsmøde d. 7. april 2010 
Referant Christian Lundmand, vær. 419 

 

Dette dokument er til alle jer som ikke var tilstede ved mødet (både fysisk eller mentalt) eller evt. sku ha 

glemt hvad det nu var I faktisk sagde ja til. Først kommer selve referatet. Dernæst kommer en oversigt over 

hvilke personer der har påtaget sig hvilke ansvarsområder. Bare fordi du ikke var tilstede ved mødet, 

betyder det ikke vi ikke kunne bruge en ekstra hånd. Så hvis du er frisk på at hjælpe dine medspillere med 

en tjans, så kom frisk! Meld dig ind i facebookgruppen og giv din vilje og indsats til kende. 

 

Tilstedeværende ved mødet, og deres respektive instrument: 
Kaj, inspektøren, feinsmecker og tenor i acapellakoret ”BASICS”!  ;) 

Kristian Toft, vær. 322, klaver og guitar. Spiller i band med folk udenfor kollegiet, Tlf.: 24609060, email: 

kotoft@gmail.com 

Jan Jørgensen, vær. 508, klaver og guitar, tlf.: 21762353, email: jan_heise@hotmail.com 

Thomas Hansen, opgang 8. 1. tv, klaver synger, tlf.: 26230265, email: thomasertmann@gmail.com 

Marie Harder, opgang 10 7. th, klaver for sjov 

Jacob Eriksen, vær. 412, klaver, email: jacoberik@gmail.com, tlf.: 51361176 

Jacob Østergaard, vær. 404, klaver og lidt band, tlf.: 28729206, email: jacob@ostergaard.org 

Lasse Nørregaard, vær. 320, klaver 

Johannes Birkbak, opgang 14 4. th, saxofon og lidt klaver, email: j.birkbak@gmail.com 

Ane Johannesen, vær. 202, klaver og lidt guitar, tlf.: 25136007, email: dp_ane@yahoo.dk 

Benjamin Henriksen, opgang 6 1. th, lidt klaver 

Christian Lundmand, 419, klaver, guitar og sang og lidt trommer, mest for sjov, amatørband med Tina og 

Mette Marie fra 4. indre, tlf.: 25150408, email: kbhfysiker@gmail.com 

Jens Tarp, vær. 126, lidt trommer 

Lars Greve, opgang 10 5. th, saxofon og klarinet 

Christian Christensen, vær. 205, klaver, guitar (lidt) og synger, tlf.: 22909340, email: 

christianholmc@gmail.com 

Vibeke Brusvang, opgang 6 3. tv, klaver og vokal, bestyrerinde, email: vbrusvang@gmail.com 
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Registrering af brugere 
Det er blevet besluttet at alle brugere af rummet på ny skal registreres nede på inspektørkontoret, da alt 

for mange på nuværende tidspunkt har adgang til rummet. Der vil samtidig blive udleveret et reglement 

som SKAL gennemlæses. Bl.a. skal der strammes an hvad angår lokalereservering. Det understreges at der, 

når man bruger rummet eller reserverer det på forhånd, skal skrives BÅDE navn OG værelsesnummer. 

For at skabe et bedre socialt samspil (haha) mellem brugerne vil Thomas Hansen oprette en lukket 

Facebookgruppe hvor alle informationer og nyheder vil blive posted. Har du f.eks. lyst til at give den gas i et 

band, men mangler nogle at spille med, kan du skrive til gruppen. Eller foreslå fællesarrangementer som 

f.eks. bandaften. Der er frit slag. Du skal bare melde dig ind i gruppen.  

Det blev også diskuteret at oprette et musikrumsforum på kollegiets hjemmeside. Foreløbig vil jeg bede 

Thue som er netværksadministrator om at uploade en liste over alle rummets brugere på siden og samtidig 

lave en henvisning til facebookgruppen. ALLE BRUGERE (NYE SOM GAMLE) SKAL LISTES PÅ HJEMMESIDEN. 

Send en mail til netværksudvalget på netudvalg@kollegiegaarden.dk og kom på listen. 

Besøg i musikrummet 
Vi var alle inde og bese musikrummet.  

Kaj påminder venligst om at nødudgangen (vinduet) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER MÅ BENYTTES, 

BORTSET FRA BRAND! Dette skal respekteres og kan føre til forbud mod brug af rummet, hvis dette 

overtrædes. 

Der er blevet oprettet et oprydningshold som skal sørge for at få gennemgået rummet fra A-Z. Gulvtæppet 

skal bl.a. renses. Gulvrenser er bestilt. 

TING TIL INDKØB: 

Der vil blive søgt om penge til indkøb af: Nodestativ, musikanlæg til forstærkning af vokal og instrumenter. 

Har du flere bud på hvad rummet mangler, så skriv til Lars Greve. Han vil koordinere indhentning af tilbud. 

Giv ham evt. selv en hjælpende hånd med et konkret tilbud hvis du har noget i tankerne. 

Der bliver også opfordret til kollektivt at pynte rummet lidt op og gøre det mere hyggeligt. Så har du nogle 

plakater du gerne vil hænge op dernede f.eks., skal du bare gøre det. Det er dog ikke tilladt at efterlade 

inventar (heller ikke potteplanter, ect…) uden samtykke med Vibeke (officiel bestyrerinde) på 

musikrum@kollegiegaarden.dk. 

Reparation af flygel 
Flyglet er i øjeblikket i OK stand, men der er blevet indhentet tilbud på total istandsættelse. Der er blevet 

oprettet en fundraising gruppe som vil skrive ansøgninger til diverse fonde. 

Dato for opfølgningsmøde 
Vi mødes igen d. 28. april kl. 19 for at høre hvad de enkelte grupper har fået udrettet og evt. tage nye 

forslag op. 
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Evt. 
Næste gang skal der vælges en dirigent. Og der skal i højere grad lægges op til diskussion. 

På opfølgningsmødet skal der diskuteres hvorvidt der skal oprettes et decideret musikrums-råd. 

 

Aktionsgrupper (oprettes på facebook) 

Oprydning 
Jens Tarp 

Jan Jørgensen  jan_heise@hotmail.com 

Benjamin Henriksen 

Kristian Toft  kotoft@gmail.com 

 

Websiden (registrering af brugere, oprettelse af forum, facebookgruppe) 
Registrering af emails skal sikres så de ikke bliver spammet. Lav en lukket facebookgruppe. 

Thue og Esben fra netværksudvalget 

Lasse Nørregaard 

Thomas Hansen (opretter facebookgruppe (lukket og hemmelig!) )  thomasertmann@gmail.com 

Klik herunder! 

http://www.facebook.com/group.php?gid=108873162479846 

 

Fundraising 
Jacob Østergaard 

Lars Greve (sender budget / tilbud på småindkøb til musikrummet til beboerrådet)   jacob@ostergaard.org 

Marie Harder 
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