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Dagsorden for beboerrådsmøde 
 

7/3 2018 kl. 19.00 
 
 
 
1. Mødet åbnes 
 
Til stede: Malene, Morten, Julie, Birgitte (suppleant), Andreas, Christoffer, Christine 
Meldt afbud: Daniel, Niels Christian, Heidi, Amanda 
 
1.1. Valg af dirigent – Julie er dirigent 
1.2. Godkendelse af dagsorden – den er godkendt 
1.3. Meddelelser  
Haven – arbejdet er i gang, vi regner med den er færdig midt april 
Indbrud – der var indbrud sidste weekend både fredag og lørdag. Fredag var vindue i 
kælderen smadret, tre kasser øl forsvundet (muligvis også en fustage). Lørdag var der 
stjålet pengekasse, spiritus og værktøj fra cykelværkstedet. Sandsynligvis ikke dækket af 
forsikring. Husk at lukke dørene. 
Status: Torsdagsbar, vuggestuen, værksted og havegruppen - det går godt i havegruppen, der 
er gang i en masse spændende ting. Vuggestuen bliver flittigt brugt. Torsdagsbaren leder 
stadig efter mandskab. 
 
2. Sager 
 
2.1. Køkken renovation (Christian/Julie) –  
Forslaget deles op i tre afstemninger om køkkenrenovation på alle køkkener 

 Skal der købes nye emhætter? 
o 5 for, 1 blank stemme - vedtaget 

 Skal der købes nye komfurer? 
o Alle for - vedtaget 

 Skal der købes opvaskemaskiner?  
o 3 for, 1 imod, 1 blank stemme - vedtaget 

2.2. TDC aflukning af lokaler, samt mad(Julie) – vi dækker madudgifterne til TDC, maks. 
8.000 kr. Det foreslås at vi låser vuggestuen af og at elevatorerne lukkes under TDC, Steen 
sørger for det. 
2.3. Budget møde (Julie) – budgettet ser fornuftigt ud, vi regner med en lejeforhøjelse på 
1,1 %. Beboerrådet får 75.000 kr tilgængeligt om året. Der bliver sat penge af til 
kælderprojektet.  
2.4. Beboermøde (Julie) – beboermøde 27. marts. Indkaldes skriftligt med otte dages varsel 
(Daniel står for det?, evt. med hjælp fra Steen til omdeling). Julie fremlægger budget til 
godkendelse. Vi skal have fundet ud af hvem der fortsætter og stopper i beboerrådet. Julie 
foreslår at vi opfordrer folk til at der er en repræsentant fra hver etage i beboerrådet 
(enten medlem eller suppleant).  
2.5. Klage 5. indre (Julie) – problemstillingen er løst pt. Hvis der sker noget nyt, sender de 
en ny klage. 
2.6. Skimmelsvamp (Christine) – Der er problemer med skimmelsvamp på kollegiet, og der 
er foretaget forskellige tiltag, men ingen permanente løsninger er fundet. Der er foretaget 
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en undersøgelse af skimmelsvampen, kan den komme op på hjemmesiden? Umiddelbart 
ingen nemme løsninger på problemet. 
Christine vil måske gerne undersøge det nærmere ift. den juridiske situation mv. 
2.7. Dispensation intern flytning (Julie) – Ingen dispensation, vi opfordrer ham til at søge om 
intern flytning til den anden side af gangen (ud mod gården). 
2.8. Hjemmeside + ansøgning om tilskud (Julie) – Andreas søger om 300 kr. til tilkøb af 
modul til hjemmesiden – det er vedtaget. 
2.9. Musik i tarmen (Birgitte) – Mange har haft dårlige oplevelser med for lav musik i 
tarmen. Birgitte har flere løsningsforslag bl.a. at skrue op for nogle enkelte højtalere. Der 
bliver sat nogle større højtalere op som supplement til de nuværende, når Morten får 
mulighed, det vil formentlig afhjælpe i hvert fald noget af problemet. 
 
 
Evt.  
2.10 Indbrud i cykelværkstedet – Cykelstativ og diverse værktøj forsvundet. Anslået værdi 
5-6.000 kr ca. Der købes nyt værktøj igennem Steen, cykelværkstedsansvarlige aftaler med 
Steen hvad der skal købes ind. 
2.11. Haven – Snak om køb af ekstra grill til haven, også forslag om liggestole, 
volleyballnet mv. 
 
Næste møde 
 
Næste møde 25. april. 
 


