Referat af beboermødet onsdag d. 10. september 2006 kl. 19.00 i Tarmen:
1) Espen Højsgaard blev valgt til dirigent
Jon Bendtsen blev valgt til referent
2) Præsentation og godkendelse af dagsordenen: godkendt
3) Halvårsberetning ved formanden: Espen Højsgaard, fortalte det samme som stod i
kvartalsbrevene.
4) Valg af medlemmer til Beboerrådet:
Som sædvanlig var der ikke særlig mange som meldte sig til beboerrådet, men vi fik dog valgt følgende
ordinære medlemmer:
Liv Lauritsen genvalgt
Katrine Rude Laub genvalgt
Asbjørn Johansen nyvalgt
5) Valg af suppleanter til Beboerrådet: Lige som de ordinære medlemmer var der ikke mange supleanter:
Jon Bendtsen genvalgt
Johannes 508 nyvalgt supleant for asbjørn
Henrik 120 ny valgt supleant
6) Valg af formand for Beboerrådet: Britta Svennesen stillede op som den eneste og blev valgt til formand.
7) Indstilling af medlemmer til bestyrelsen: Britta forsætter som medlem af bestyrelsen, Liv Lauritsen
stillede op som den eneste og blev valgt til bestyrelsen
8) Indstilling af suppleanter til bestyrelsen: Asbjørn stillede op som den eneste og blev valgt som suppleant
til bestyrelsen
9) Valg af revisor: Emil fortsætter som revisor.
10) Indkomne forslag:
• Diskussion og afstemning om rengøring på køkkenerne (foreslået af Kaj)
• Diskussion og afstemning om rygeforbud på gange og køkkener
(foreslået af Kaj)
• Diskussion og afstemning om brug af ekstra kælderrum
* cykelrum
a) Køkkenrengøring: Efter en længere debat omkring mulige metoder til at få beboerne til
at gøre mere rent på køkkenerne så nedstemte vi Kajs foreslag om at fjerne rengøring fra køkkenerne. Der
var udbredt samtykke til at prøve en opvaske maskine på et køkken for at se hvordan det ville fungere, men
det kunne ikke besluttes da det ikke var stillet som foreslag i forvejen.
Der var udbredt samtykke til at lave en flotteste køkken konkurrence.
Der var modstand imod at ansætte en extra rengøringsdame da det formodes for dyrt i forhold til
resultaterne.
Der blev foreslået at køkkenerne skal holde hovedrengøring en gang om året.
Der blev foreslået at fjerne fælles køkkenudstyr og smide folks private ud, hvis det stod og var snavset. Det
formodedes at folk passer bedre på deres egne ting end på fælles ting.
Der foreslås at lave tiltag til at skabe et fælles tilhørsforhold, evt. at have gangformænd, at få gang i noget
socialt, betalt pizza til fælles rengøring.
Der var udbredt modstand imod egen værelses indstilling lige som Egmont og andre kollegier har.
Der blev nævnt fremgangsmetoder til at få de værste elementer smidt ud, hvilket er klage til den
pågældende beboer. Klage til beboerrådet, klage til FSB.
Beboerne med fælleskøkkerne blev opfordret til at lave egne forslag til forbedringer.
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b) Rygeforbud.
Efter nogen debat hvor folk var både for og imod så blev det besluttet at de enkelte fælleskøkkerner selv
skulle bestemme for deres egen gang, køkken, toilet.
Det blev besluttet at beboerrådet skal udarbejde et rygning forbud foreslag til alle andre steder til næste
beboermøde. Overtrædelse af evt. rygeforbud kan medføre udsmidelse.
c) Kælderrum
Efter en kort debat blev det bredt besluttet at indrette det gamle inspektør kontor til et
symaskine/møderum.
Det var også stor opbakning til beslutningen om at indrette et værksted i rummet ved siden af det gamle
indspektør kontor, der hvor der før var lager.
Der var udbredt enighed om at nedlægge fotorummet og i stedet bruge rummet til festudvalgets lager.
d) Cykelstativer
Forslaget faldt da der var et lige antal stemmer for og imod.
11) Evt.
Espen fortalte om telefon systemet, som snart kommer til at virke.
Asbjørn fortæller om de forskellige udvalg, festudvalget, netudvalget, de rumansvarlige, arbejdskraft til
motionsrum, værksted
12. Evt.
Mulighed for at stille spørgsmål til beboerrådet
Mulighed for at melde sig ind i et udvalg – herunder festudvalget og netudvalget.

2

