
Referat af beboerrådsmøde den 15. februar 
 
Tilstede: Lykke, Espen, Jon, Britta, Katrine, Christian, Anne og Liv 
Afbud: Rune  
Manglende: Theis 
 
Åbning af mødet: 
Valg af dirigent – Britta 
 
Meddelelser: 
Det er blevet konstateret, at placeringen af Kajs kontor er ulovlig i forhold til brandfare og 
flugtveje. Kaj flytter derfor kontor til det første cykelrum i lejlighedsfløjen. 
Kaj har købt vasketøjsvogne med hjul til vaskerummet 
En fiber-forbindelse til vores nye internetforbindelse er bestilt til 250.000 kr. Denne investering 
afbetales over ca. 20 år. 
Den tidligere plan om at overdække cykelstativerne langs værelsesfløjen må droppes pga. 
brandregler. 
 
Status på igangværende sager: 
Internet: Sidste sommer blev der nedsat et udvalg hvis arbejde mundede ud i et beboermøde, hvor 
deres løsning blev bakket op.. Udvalgets resultater var dog baseret på præmisser der ikke kunne 
indfries i forhold til priser og bindinger. Læs mere om dette i kvartalsbrevet. 
Det er dog netop fundet en ny og mere langsigtet løsning med mulighed for at skifte 
internetudbyder som det passer os. Den nye løsning forventes klar om 7-10 uger.  
 
Kabel-tv-signalet forsvinder fra værelsesfløjen, og det vil derefter kun være muligt at se de kanaler 
kollegiet kan modtage med vores fællesantenne. Det skyldes at TDC kun vil levere Kabel-tv hvis 
hver enkelt værelse for lagt stik ind. (Se mere på forummet). Den hidtidige situation har kun været 
mulig fordi TDC ikke har haft styr på hvordan forholdene rent faktisk var på kollegiet. Hvordan 
Kabel-tv vil blive afregnet i lejlighederne er forsat uklart. 
 
Telefoni: Der arbejdes nu på en løsning med IP-telefoni. Læs mere i kvartalsbrevet. 
 
Motionsrumsflytning: Flytningen gennemføres til det rum der tidligere var Kajs store lagerrum. 
Der er forsat mindst et ledigt rum i kælderen. Vi åbner for forslag til dettes anvendelse gennem 
kvartalsbrevet.  
 
Renovering-er-overståetfest: Vi missede den planlagte dato, så i god renoveringstil udskyder vi 
festen til den 21. april. 
  
Beboerrådskalenderen er sat op: Vi tager den i anvendelse 
 
Næste kvartalsbrev: Udkast kommer i løbet af et par dage. Affaldssortering, Låsesystemet. Kajs 
brandregler. Tarmen, Internet mm. 
 
Klageprocedure: Den roder rundt i FSBs system og Theis mangler. Lykke tager sig nu af sagen. 
 
Cykelstativer: Der kommer flere cykelstativer ved Fogedmarken og ved siden af 52a. 



 
Nye Forslag: 
Rengøringsstationerne: Er  allerede blevet introduceret for beboerne. 
Papir/ Sæbedispensere: Blev gennemført for hastigt og uden om bebeorrådet, men det er bortset fra  
det en ok løsning. 
 
Introduktions-arrangementer:  I fremtiden vil vi afholde introduktion-arrangementer hver måned 
den 10. kl. 17.00. Arrangementet udskydes til søndag såfremt den 10. falder på en fredag eller 
lørdag. Det vil bestå af en rundvisning, en introduktion til beboerdemokratiet og en social velkomst. 
Intet krav om tilmelding. Første gang bliver 12. marts. 
I denne sammenhæng sikrer vi os at alle nye får vores velkomstpjece. 
 
Indkøb af romaskine: Udskydes til efter at motionsrummet er blevet etableret. 
Video-overvågning: Kaj ønsker videoovervågning på sit nye kontor. Det vil vi ikke sætte os imod. 
Idéen om at etablere videoovervågning på gange mm. droppes dog. 
 
Klager 
Værelse XX: Formanden taler personligt med de involverede parter.  
I fremtiden kan formanden gå til handling med det samme. 
 
Evt. 
- Kontortider: ok, med ”fridag” fredag. Send en mail til Kaj hvis der er noget konkret i har brug for 
om fredagen. 
- Tarmrenovering: Workshopdag? Tarmrenoveringsudvalg får frie hænder. 
- Låsesystemet: 13. marts påbegynder opsætningen af låse. Vi nøjes med én onlinedør. Espen 
sender en dørliste rundt. 
- Kælderrum til gangene, vi lader Kaj gå videre med idéen. 
- Espen beder Kaj om resultaterne af køkkenmøderne. 
- Maling af opgange. vi ønsker opgangene professionelt malet 
 - Elmålere? – vi skal have sat penge af hurtigt muligt. 
- Regler for brug af tagterrasse – vedtaget. Kommer med i kvartalsbrevet. 
 
Næste møde. Den 7. marts. Kl. 19.00.  
 

Bebeorrådets sekretær 
Christian Vind 

 
 


