Referat af beboerrådsmøde den 6. dec. 2004
Til stede: Esther (8, 1. tv.), Espen (10, 4 tv.), Anders (10, 4. th.), Britta (6, 5. th.) og Jon (707)
Afbud:,
Afbud: Andreas (10, 5. th.), Jesper (8, 2. th.), Berit (8, 2. th.), Lykke (10, 4 tv.) og Rasmus (701)
1. Valg af dirigent
Anders blev valgt.
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt.
4. Meddelelser


Der har været brandinspektion - rapporten kan ses hos Arno. Der arbejdes stadig på at få de
gule felter tilbage.



Der er blevet valgt køkkener til lejlighederne - se hjemmesiden.

5. Klager:
5.A. For små håndvaske:
Der er blevet klaget over at de nye håndvaske på værelserne er for små.
Byggeudvalget har arrangeret, at de håndvaske der installeres på de resterende værelser, bliver
større. De allerede installerede håndvaske vil ikke blive udskiftet.
6. Forslag:
6.A. Nyt bord og køleskab til 7.
7. har ansøgt om et nyt bord og et nyt køleskab til deres køkken.
Beboerrådet henviser til Arno, da han står for kollegiets daglige drift.
7. Torsdagsbar:
Festudvalget vil gerne have mulighed for afholde torsdagsbar i Tarmen.
Beboerrådet synes at det er et godt initiativ, der kan styrke det sociale liv på kollegiet.
Der gives derfor tilladelse på følgende betingelser:
1. Musikken skal være afdæmpet.
2. Torsdagsbaren skal slutte senest kl. 23.00

8. Nedtagelse af TV-kabler:
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Ifm. at TDC har opdaget at kollegiet ikke er blevet opkrævet for kabeltv i en årrække, har de været
på besøg på kollegiet. De var meget utilfredse med de kabler, som en del beboere har trukket fra
køkkenet til deres værelser.
TDC har givet udtryk for, at de formentlig vil eftergive den manglende betaling, hvis de bl.a. får
lov at nedtage de før omtalte kabler.
Beboerrådet ser ikke anden mulighed, end at tillade fjernelsen af kablerne, da den manglende
betaling udgør et ganske anseeligt beløb.
Så hvis du vil redde dit kabel, skal det fjernes snarest.

9. Eventuelt:


Kommunikation med Beboerrådet håndteres af sekretæren. Medlemmer og suppleanter
kommunikerer kun på Beboerrådets vegne efter godkendelse af resten af rådet.



Næste beboerrådsmøde afholdes d. 3/1 2005 kl. 19.00.

På vegne af Beboerrådet
Espen 10, 4 tv.
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