
Referat af beboerrådsmøde den 23. august 2005
Til stede: Anders (10, 4. th.), Berit (8, 2. th.), Espen (10, 4 tv.), Jesper (8, 2. th.)

og Lykke (10, 4 tv.)

Fraværende: Andreas (10, 5. th.), Britta (6, 5. th.), Esther (8, 1. tv.), Jon (707) og Rasmus (701)

1. Valg af dirigent
Anders blev valgt.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt.

4. Godkendelse af referat fra d. 30/1 2005
Godkendt.

5. Meddelelser:
A. Vaskeriet bliver forbedret med følgende:

• 4 vaskemaskiner, kapacitet 7 kg.

• 1 vaskemaskine, kapacitet 10 kg. De nye vaskemaskiner er hurtigcentrifugerende, og 
det vil derfor ikke være nødvendigt at centrifugere tøjet yderligere.

• 1 tørretumbler.

• sæbedoseringsanlæg. Sæben er allergigodkendt og er inkluderet i prisen. Det vil være 
muligt at anvende egen sæbe, men prisen vil være uændret.

• online betalings- og reservationssystem.

B. Stillingen som ejendomsmester har været slået op. Der er indkommet 25 ansøgninger og der 
vil blive afholdt ansættelsessamtaler d. 25/8.

C. En gulvaskemaskine er blevet anskaffet til at lette rengøringsdamernes arbejde.

D. En af de to skakttømmere har sagt op. Den tilbageværende har valgt at påtage sig opgaven 
alene.

E. Der mangler en afløser til rengøringen. Kontakt inspektøren på 
inspektoer@kollegiegaarden.dk hvis du er interesseret.

F. Der er blevet nedsat et bolignetudvalg, der skal arbejde på at finde en langsigtet løsning til 
Kollegiegårdens telefonsystem, TV og internet.

G. Der vil forsøgsvis blive etableret overdækkede cykelstativer ved Fogedmarken ml. opgang 6 
og værelsesfløjen. Hvis disse er en succes, vil tilsvarende stativer blive etableret ml. samtlige 
opgange ved Fogedmarken.
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H. Der er nogle ”rescue kits” tilbage til opgang 8. Der er afsat penge til flere, så hvis nogen er 
interesserede i at organisere indkøb og uddeling, kan de kontakte sekretæren på 
sekretaer@kollegiegaarden.dk.

6. Ansøgninger
A. Der er indkommet en ansøgning om dispensation fra reglen om max. 6 måneders fremleje.

Ansøgningen er fortrolig. Dispensation er givet.
B. 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.

C. 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.

D. Der er indkommet en ansøgning om dispensation fra reglen om max. 6 måneders fremleje. 
Ansøgeren kunne dokumentere at der var tale om et studierelevant, velgørende projekt i 
udlandet i fremlejeperioden og beboerrådet valgte derfor at give dispensationen.

7. Velkomstpjece
Berit har udarbejdet en velkomstpjece, der skal fremsendes til nye beboere inden indflytning. 
Pjecen byder velkommen til Kollegiegården og beskriver kollegiets faciliteter og andre forhold – 
bl.a. ejerforhold og beboerdemokrati. Det er Beboerrådets håb, at pjecen vil medvirke til at nye 
beboere føler sig velkomne og vil engagere sig i det sociale liv på kollegiet.
Pjecen vil desuden være at finde på hjemmesiden så snart den er færdigredigeret.

8. Revival kampagne
Kollegiet mangler aktive sjæle! Alle udvalg og beboerrådet er underbemandede, hvilket medfører 
at der afholdes meget få sociale arrangementer.
Beboerrådet – og alle der har lyst til at hjælpe – vil derfor i den kommende tid, tage forskellige 
tiltag, der kan løfte det sociale liv på kollegiet. Forhåbentlig vil flere derigennem få lyst til at 
arrangere noget på kollegiet.
Du er altid velkommen til at kontakte Beboerrådet, hvis du har et forslag til et arrangement – f.eks. 
bordfodboldturnering eller filmaften. Tarmen kan lånes gratis til sådanne arrangementer og 
Beboerrådet vil gerne sponsore materialer, præmier e.l.

9. Regelsamling
Kollegiets regelsamling er endnu ikke blevet opdateret! Lykke og Espen vil opdatere den inden 
næste Beboerrådsmøde, således at den kan vedtages på næstkommende generalforsamling.
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10. Beboerrådsmappe
For at hjælpe nye og gamle Beboerrådsmedlemmer, vil der blive lavet en Beboerrådsmappe til 
hvert medlem og suppleant. Denne skal bl.a. indeholde kontaktpersoner, regler og relevant 
lovgivning.
Beboerrådet bevilger penge til indkøb af 10 ringbind.

11. Generalforsamling
Der afholdes generalforsamling mandag d. 3 oktober – opslag kommer senere.
Formanden (Jesper), Anders og Berit trækker sig. Der skal således vælges 4 medlemmer og 3 
suppleanter.

12. Status på renovering
• Renoveringen følger den nye tidsplan.

• Der er problemer med mangler og mangeludbedring. I de sidste opgange ved 
Fogedmarken, vil beboerne blive bedt om at lave en mangelliste inden byggeledelsens 
mangelgennemgang. De færdiggjorte opgange kan stadig klage over fejl og mangler: skriv 
til byggeudvalg@kollegiegaarden.dk. 

• Kommunikationen til beboerne ikke tilfredsstillende. Espen og Lykke kontakter den 
rådgivende ingeniør mhp. at få mere og bedre information ud til beboerne.

13. Næste møde
Næste Beboerrådsmøde er onsdag d. 21 september.

14. Eventuelt
Intet.

På vegne af Beboerrådet
Espen 10, 4 tv.
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