
Referat af beboermødet den 29. marts 2006 
 

Formanden åbner mødet 

1. Valg af dirigent - Espen valgt  

2. Godkendelse af dagsorden - Godkendt 

3. Formandens halvårsberetning 

Hovedpunkter i formandens tale var: 

Det nye beboerråd der har siddet ca. et halv år har lagt stor vægt på øget åbenhed i form af 

kvartalsbreve og ny forretningsorden, introduktionsmøder og meget andet. Derudover forsøger vi 

pt. at sætte det sociale i fokus med indretning af en række nye faciliteter i form af et nyt 

motionsrum, studiearbejdspladser i tarmen og en større renovering af hele tarmen. 

Derudover er vi stolte af at vi nu endelig har fundet en løsning hvor vi for hurtigt internet og en 

fungerende fastnettelefon.  

Diskussion 

4. Budgettet - enstemmigt godkendt.  

 

5 .Boreregler 

Forslag nr. 1 og 2 blev trukket af forslagsstiller men der blev til gengæld stillet et ændringsforslag 

til ændringsforslag nr. 3 det bestod af en ændring af starttidspunktet til kl. 10. Ved afstemningen var 

der ingen opbakning til de nuværende regler og i afstemningen mellem forslag 3 (Borestart kl. 8) og 

de nye ændringsforslag (Borestart kl. 9) vandt forslag tre med 18 stemmer mod 8. 

 

De nye boreregler lyder derfor som følger: 

Brug af boremaskine eller larmende værktøj må kun ske mandag til fredag kl. 08:00 - 18:00 og 

lørdag kl. 10:00 - 16:00. Søn- og helligdage må der ikke bores. 

 

Derudover var der tre ekstra forslag til afstemning: 

Forslag A om indførelse af depositum ved lån er boremaskine blev nedstemt 20 mod 1.  

Forslag B om at Kaj skulle skrive navnet på den der har lånt boremaskinen på vores forum blev 

nedstemt med 20 mod 3. 

Forslag C om at Kaj skal gøre opmærksom på boreregler og god boreskik ved udlån af 

boremaskinen blev vedtaget med 18 mod 10. 

 

 



6. Husdyr  

Forslaget om tilladelse af husdyr på kollegiet blev ikke vedtaget idet 17 var imod og 7 var for. 

Centrale punkter i diskussionen var omfanget af gener i forbindelse med husdyr og især allergikere. 

Derudover blev det sociale debatteret i form af den potentielle hygge med et dyr og den potentielle 

ulempe ved at nye beboere med dyreproblemer skulle starte deres kollegieliv med at få smidt en af 

de andres dyr ud. 

 

7. Cykelstativer 

Forespørgsel fra beboerrådet om hvorvidt man fra beboernes side vil ofre beplantningen foran 

tarmen til fordel for cykelstativer såfremt dette skulle blive nødvendigt. 17 var imod og kun 3 for. 

Beboerrådets søger andre veje til afhjælpning af cykelkapacitetsproblemet. 

 

Evt. 

8 Q&A 

Er der sat penge af til genopretning af græsplænen? Ja, der bliver sået nyt græs når jorden er tøet 

helt op. Det vil betyde at nogle aktiviteter (fodbold) først vil kunne dyrkes i sommerens sidste 

halvdel. 

 

Hvornår kommer der kabel-tv igen? – For lejlighedernes vedkommende er de et spørgsmål om hvor 

langt tid TDC mener de skal bruge på at tænde for signalet igen.  

For gangene er det forsat uafklaret om vi kan få kabel-tv uden at skulle lave en meget investering i 

stik ind til alle værelser. Her er det igen TDC vi vente på svar fra. 

 

9. Udvalgsrekruttering 

Festudvalget: Der er meget stor brug for arbejdskraft – så stor at næste fest er i fare hvis der ikke er 

nogle der melder sig. – Så skriv til partycrew@kollegiegaarden.dk eller mød op i tarmen mandag 

19-22 aften hvis du har mod på at sætte gang i kollegiefesterne. 

 

Netudvalget: Der sker en masse og der er stor brug for nye kræfter til at videreføre den viden og 

vores system der er nødvendig for at det hele kan køre. – Du behøver ikke at være supernørd for at 

melde dig – der er gode muligheder for at lære. Så skriv til netudvalg@kollegiegaarden.dk eller 

mod op i tarmen mandag 19-22 aften hvis du vil lære om og hjælpe med vores netværk. 

         

         Beboerrådets sekretær  

Christian Vind 


