
Referat af beboerrådsmødet onsdag den 8. november 2006 kl. 19.30
Tilstede: Fuldtallig: Britta/Bong, Liv, Johannes, Katrine, Henrik, Jon og Anne indtil punkt 4.
1. Formanden åbner mødet
- Valg af dirigent Britta
- Godkendelse af dagsorden: godkendt med tilføjelserne ” Renovering af Tarmen”, ”Mærker til 
dørerne”, ”Beboermøde” og ”pooludstyr”

2.Meddelelser
- Introarrangement: skema er lavet til de næste par gange. Sekretæren udfylder resten.
- Bestyrelsesmøde tirsdag d. 7.11.: Regnskabet blev gennemgået uden bemærkninger fra 
bestyrelsesmedlemmerne. Johannes gjorde opmærksom på at prisen på leje for værelser ikke er 
korrekt på de papirer der er uddelt til beboerne. Britta kontakter Henrik fra FSB. 
Elmåler: der er opsat elmåler i lejlighederne, og i værelser er der forberedt til at de kan sættes 
op.  Fællesudgifterne  fordeles  skønsmæssigt  på  alle  beboer.  Dette  skal  dog  besluttes  på  et 
beboermøde får det kan iværksættes. FSB arbejder nu på at undersøge hvor meget dette koster 
og om det kan betale sig. Det skal dog bemærkes at prisen på KWatt er steget meget. 
Badeværelserne på værelsesfløjen er blevet gennemgået ved 1 års eftersyn, og de er ikke blevet 
godkendt grundet problemer med lofterne. De skal  derfor laves om, hvilket bliver engang til 
foråret. Desuden var der problemer med kabler i overskabene i værelserne der ikke er beskyttet 
tilfredsstillende, og der arbejdes på at få entreprenøren til at ordne dette. 
Pengene (august 2006) til beboerrådets arbejde kommer ikke automatisk, men skal rekvireres 
efter at vi aflever et regnskab.
-Festudvalget:  Der  er  desværre  ikke  nok  aktive  til  at  afholde  fester,  hvilket  er  særdeles 
sørgeligt. Vi forsøger at hverve til beboermødet.
-Nye ydredøre: De er på vej.
-Væggelus: Igen igen på kollegiet på to forskellige etager, og i en lejlighed. 

3. Igangværende sager
- Printer til de aktive (Jon): En beboer har sendt os nogle priser på forskellige printere koblet 
med de respektive priser på toner. Der har desuden været en hel del skriverier på forummet ang. 
denne  beslutning.  Vi  sætter  vores  oprindelige  beslutning  i  bero  og  tager  punktet  op  på 
beboermødet. Jon forbereder et forslag hertil.
- v2tel: Der har været skriver i div. aviser om v2tel´s og TDC problemer. Espen fortsætter med at 
være kontaktperson indtil  han rejser.  Anne skriver  til  Espen om status  på overflytningen af 
nummer til kollegiet og ikke til enkelt personer.  
- Rengøring af toiletter i stuen: Asbjørn har fået det ordnet.
- Flere Låse: status: Jon har kontaktet Kaj og de er på vej.
-  Flotteste Køkken Konkurrence:  Katrine,  Henrik  og  Johannes:  De har  arbejdet  hårdt  og 
forlægger  det på beboermødet.  Der vil  være en præmie.  Konkurrencen afsluttes i  marts og 
starter når beboerne er blevet informeret. 
- Forbedring af det sociale liv på kollegiet: Tilbagemeldinger fra tråd på forummet: ingen; 
og tråden flyttes op under ”Kollegiegården”
- Fotorummet: Grundet ingen aktivitet i festudvalget, som er den der har fået tildelt rummet til 
lager, kan dette rum stadig benyttes som fotorum.
- Renovering af Tarmen: Planen om at lave en dør ud til kældergangen annulleres grundet 
omkostningerne. I stedet arbejdes på at få malet og nye gardiner.
-Mærker til dørerne (Anne): Bør være på alle døre på Kollegiet. De sættes op så hurtigt så 
muligt.
 
4.Nye sager til diskussion og evt.beslutning
- tarm depositum (Jon): Forslaget tages op på beboermødet. Vi diskuterede om reglerne for 
Tarmudlejning skal laves om. Liv udarbejder forslag.
- Beboermøde: Onsdag d. 29.november kl. 19.00. Beboerrådet bør have deres forslag færdig til 
d. 15. nov.
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- Pooludstyr: Hvis en beboer ønsker at holde lidt øje med poolrummet og des udstyr mangler vi 
en. Henvendelse til beboerrådet. Herefter vil det være muligt at indkøbe nyt udstyr.   

5. Evt.
-Hjælp til  div. oprydninger i  kollegiets fælleslokaler fra kollegianerne:  Torsdag d.  7. 
december, fra kl. 17.00. Der vil selvfølgelig være mad og drikke til de frivillige. Annonceres på 
beboermødet.
- Traktorskur: Kaj har fået bygget plads til traktoren, hvilket har taget lidt af kældergangen 
under lejlighedsfløjen.

6. næste møde
Onsdag d. 13. december. Kl. 19.30
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