
Referat af beboerrådsmøde den 21. sep. 2005
Til stede: Anne (14, 2. th.), Asbjørn (6, 5. th.), Britta (6, 5. th.), Espen (10, 4 tv.), Jon (707)

og Lykke (10, 4 tv.)

Fraværende: Anders (10, 4. th.), Andreas (10, 5. th.), Berit (8, 2. th.), Esther (8, 1. tv.), 
Jesper (8, 2. th.) og Rasmus (701)

1. Valg af dirigent
Britta blev valgt.

2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

3. Godkendelse af sidste mødes referat
Godkendt.

4. Meddelelser:
A. Den nyligt ansatte inspektør brød sin mundtlige aftale og tog et andet job i stedet. FSB 

forsøger derfor at ansætte en anden ansøger vi syntes om til samtalerne. Det er således ikke 
sikkert at vi får ny inspektør d. 1. oktober.

B. Kollegiet har desværre besøg af rotter. Vi har haft besøg af Københavns Kommunes 
rottebekæmpelse, der har udlagt gift mod rotter.

C. Der er konstateret væggelus i værelsesfløjen. Der er bestilt gasning, men der kommer 
desværre nok til at gå noget tid før de er helt væk.

D. Der er indkøbt ringbind til de kommende beboerrådsmedlemmer. Disse mapper kommer til at 
indeholde diverse relevante oplysninger, der skal gøre det nemmere for nye medlemmer, at 
træde ind i arbejdet.

E. Kollegiets symaskine er blevet væk! Ved du hvor den er, så skriv til 
sekretaer@kollegiegaarden.dk eller ring til sekretæren på lokalnr. 362.

5. Ansøgninger
A. Der er indkommet en ansøgning om indkøb af et nyt gulvtæppe (5.000,- kr.) samt et 

trommesæt til musikrummet (10.000,- kr.).
Da der er tale om halvdelen af Beboerrådets årlige bevilling, foreslår Beboerrådet at den 
musikrumsansvarlige søger fonde, f.eks. Tuborgfondet, om bevillinger til anskaffelse af 
trommesæt og gulvtæppe.
Hvis ingen fonde vil betale, vil Beboerrådet betale de 5.000 kr. for et nyt gulvtæppe, da et 
gulvtæppe er kritisk for rummets akustik og det nuværende gulvtæppe er udtjent.

6. Telefon til fremlejerepræsentanten
Fremlejerepræsentanten bruger en del taletid på sin private mobiltelefon, da mange beboere ikke 
anvender det interne telefonsystem. Udover at denne udgift ikke bør afholdes af 
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fremlejerepræsentanten, så betyder den nuværende situation også, at fremlejerepræsentanten får 
opkald i tide og utide på sin private telefon.
Beboerrådet beslutter derfor, at der skal indkøbes en billig mobiltelefon til fremlejerepræsentanten 
samt et telefonabonnement. Denne telefon og abonnement må kun anvendes til samtaler ifm. 
fremlejerepræsentantens opgaver for Kollegiegården.

7. Kopimaskine og printer
Da kopimaskinen ikke anvendes af særligt mange beboere, vil lejeaftalen blive opsagt.
Hvis nogen skulle sidde inde med kopikort, kan de, senest d. 1 januar 2006, få refunderet de 
resterende kopier. Henvendelse sker til beboerraad@kollegiegaarden.dk.
Den printeransvarlige oplyser, at kollegiets printer virker, men at den pga. netværksproblemer 
sjældent har været tilgængelig. Den printeransvarlige vil forsøge at finde en løsning snarligt.

8. Regelsamling
Regelsamling blev revideret og vil blive fremlagt til vedtagelse på generalforsamlingen d. 3. 
oktober.

9. Eventuelt
Intet.

På vegne af Beboerrådet
Espen 10, 4 tv.
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