Referat af Beboerrådsmøde den 12. oktober 2005
Tilstede: Espen(10, 4. tv.), Christian(211), Liv(10, 6. tv.), Britta(6, 5. th.), Jon(707),
Anne(14, 2. th.), Theis(10, 2. th.), Lykke(10, 4. tv.), Katrine (6, 6. tv.)
Forsinket: Rune (Tilstede fra punkt 6.g)
1. Valg af dirigent - Britta valgt
2. Godkendelse af dagsorden – Godkendt
3. Godkendelse af sidste mødes referat – Godkendt
4. Meddelelser
A James fra FSB(Vikar) er færdig med at hjælpe Kaj i gang.
B Husk at hente vaskekort
C Udarbejdelse af procedure for klager. Theis snakker med Bent hos FSB
D Behov for revidering af regnskabsårets timing med generalforsamlingen plus
tilføjelsen af et evt. Budgetsforslagsbeboermøde. Et udvalg bestående af Christian,
Liv og Espen ser på det.
E Kollegiet har desværre mistet en sækkevogn
F Modtaget klage: Kompensation for renoveringsrod. Tidligere har vi fået forbud mod
at yde kompensation. Så vi har ingen anden mulighed en at lade FSB stå for
sagens videre forløb.
G Behov for at klargøre at det ikke er beboerrådets skyld at renoveringen skaber så
mange gener! Klarhed på dette punkt søges ved at informere om årsagerne til de
forskellige problemer. Se punkt 6.i,
H Problemer med dårlig kommunikation på især hjemmesidens forum. Ingen nye
regler for brug af forummet, men en stærk opfordring til at alle om at forbedre
tonen.
I Kvartalspjece om stort og småt på kollegiet. Pjecen skal være i papirformat og
første nummer udarbejdes af Liv, Anne og Espen. (Lykke har meldt sig som
uddeler)
J Forespørgsel: Det kunne være rart med en emailadresse til alle på kollegiet.
Umiddelbart for stort arbejde at oprette alle som brugere. (Jvf. dog hjemmesidens
stående tilbud om at oprette brugere der selv melder sig.)
5. Konstituering af Beboerråd
Næstformand: Rune Nørbæk Lassen valgt enstemmigt
Kasserer: Anne F Christensen valgt enstemmigt
6. Ansøgninger:
Tilskud til julefrokost: Som tidligere ydes et tilskud på 50 kr per deltager - vedtaget.
7. Forslag
Indkøb af storskraldscontainer: Skepsis overfor placeringsmulighederne men
åbenhed overfor konkrete forslag fra Kaj – med i beregningen må være en forventning
om mindre affald efter endt renovering.

8. Støjregler
A Forslag til nye regler: Forbud mod musik efter 05:00 op til lørdag, søndag og
helligdage samt efter 23:00 på hverdage. Christian laver udkast og undersøger
hvilke formelle krav der skal overholdes for at ændre disse regler + plus evt.
indkaldelse til ekstraordinært beboermøde.
B Hensyn til blokstruktur: Forslag om at forbyde fester i alle eksamensperioder.
Kontraforslag: fjern tidsbegrænsningerne helt. Her har beboerrådet entydigt ikke
mandat – punktet skydes til evt. ekstraordinært beboermøde.
9. Festudvalgets regnskab
Regnskabet er efter sigende på trapperne.
10. Procedure for ind- og udflytning
Jon formulerer nye regler - Kaj bør altid inspicere værelserne. Jon og Kaj har frie
hænder til at udarbejde et system eller overtage et fra FSB i forhold til fejl og
mangellister.
Regler for privat installerede gulve er forsat at disse ikke må limes, sømmes eller
på anden måde permanent fastgøres til det eksisterende gulv.
11. Vaskekælder
Godkendelse af nye takster: Ja Maskine 1-3 ( 7kg) Pris: 12.00 dkr,
Maskine 4
(10 kg) Pris: 15.00 dkr, Maskine 5-6 ( 5,5kg) Pris: 8.00 dkr
De nye priser er inkl. sæbe.
Brug af bookingsystem indføres, men en begrænsning af antallet bookinger hver
enkelt kan foretage frem i tiden og med en beskeden straf hvis man ikke anvender
den bookede tid.
12. Evt.
A Ny Motionsrumsansvarlig: Rune
B Opdatering af Viptavle og hjemmesiderbilleder. (Christian)
C Nye Rescue-kit – der bliver ikke lavet flere grundet manglende frivillige.
D Cykelrum under opgang 10. spærret. Hvor skal motorcyklerne hen -løsning på vej.
E Cykeloprydning - Espen snakker med Kaj.
F Hvem svarer på mails? – den nye sekretær (Christian).
G Afskaffelse af brandmanden. Vedtaget da Kaj har overtaget denne opgave.
H Tvivl om brandalarmerne tjekkes. Det gør de.
I Opfordring til alle beboerrådetsmedlemmer: Mød op til driftsmøderne.
J Kollegiegårdenskilt ud mod vejen: Forbud mod ydre ændringer grundet kollegiets
arkitektoniske værdi!
K Et samlet beboerrådsmøde med Kaj - Espen aftaler nærmere med Kaj
L Den ene rengøringsdame har sagt op. Espen snakker med Kaj herunder fokus på
rengøringsmanualen
13. Næste møde - 9. november – fremover den anden onsdag i hver måned.
Beboerrådets sekretær, Christian Vind (211)

