Referat af beboerrådsmøde den 30. jan. 2005
Til stede: Anders (10, 4. th.), Andreas (10, 5. th.), Berit (8, 2. th.), Britta (6, 5. th.), Espen (10, 4
tv.), Esther (8, 1. tv.), Jon (707) og Lykke (10, 4 tv.)
Afbud:
Afbud:

Jesper (8, 2. th.) og Rasmus (701)

1. Valg af dirigent
Andreas blev valgt.
2. Godkendelse
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
3. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt.
4. Meddelelser:
A. Renoveringen af ydre værelsesfløj er snart færdig.
5. Ansøgninger:
A. Dispensation til fremleje
Der er indkommet en ansøgning om dispensation fra reglen om max. 6 måneders fremleje.
Ansøgeren kunne dokumentere at der var tale om relevant uddannelse i udlandet i
fremlejeperioden og beboerrådet valgte derfor at give dispensationen.
6. Klager:
A. Motorcykler i cykelrum
Der er indkommet en klager over at der opbevares motorcykler i cykelrummene og specielt at
de opbevares i det rum, hvor der gennemgang til kælderen.
Beboerrådet mener at det fortsat skal være muligt at opbevare sin motorcykel indendørs om
vinteren, men det er selvfølgelig uheldigt at de er blevet opbevaret i netop det rum, hvor der
er gennemgang til kælderen. Dette vil dog ikke være et problem næste vinter, da der, jf.
punkt 7.A, vil blive lavet dør til kælderen i samtlige cykelrum.
7. Forslag:
A. Døre mellem kælder og cykelrum
Der er indkommet et forslag om at der installeres døre til kælderen i samtlige cykelrum.
Beboerrådet bifalder ideen og vil bede inspektøren om at få dørene installeret.
B. Fotoprinter til kopirummet
Der er indkommet et forslag om at der opstilles en fotoprinter i fotorummet.
Beboerrådet mener ikke at kollegiet skal betale for beboernes fremkaldelse af billeder.
Fotorummet er et hobbyrum for fotointeresserede og udgifterne hertil for resten af kollegiets
beboere skal holdes på et minimum.
Med ovenstående begrundelser afvises forslaget.
C. Navne ved dørtelefonerne til værelsesfløjen
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Der er indkommet forslag om at der opsættes navne ved dørtelefonerne ved værelsesfløjen,
da det iflg. forslagsstilleren er et krav for at Post Danmark vil aflevere pakker.
Beboerrådet vil bede inspektøren undersøge de mulige løsninger.
8. Regler for intern flytning mellem lejlighederne:
Reglerne for intern flytning mellem lejlighederne er ikke nedskrevet – de vil blive medtaget i
den kommende revision af Kollegiegårdens regelsamling.
Pt. er praksis, at intern flytning mellem lejlighederne har højere prioritet end flytning fra
værelsesfløjen til lejlighederne. Fremlejerepræsentanten fører en separat venteliste. Denne
praksis er begrundet i, at det ellers kan være umuligt at få udlejet visse lejligheder.
9. Huslejereduktion/genhusning i forbindelse med renoveringen:
Beboerrådet vil afholde et beboermøde om sagen. Der fastlægges en dato efter det møde en
række beboere har planlagt d. 30/1, hvor emnet skal diskuteres.
10. Eventuelt:
Næste møde: mandag d. 7/3

På vegne af Beboerrådet
Espen 10, 4 tv.
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