Referat af beboermødet onsdag d. 29. november 2006 kl. 19.00 i
Tarmen:
1. Valg af dirigent: Britta
2. Præsentation og godkendelse af dagsordenen: ”opvaskmaskine afprøvning” flyttet til under punkt 8 dvs.
nyt punkt 9. - godkendt

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber (herunder beboerrådets kasse, Tarmen og

Festudvalget): De forskellige regnskaber udsendes med næste kvartalsbrev. De kan derfor ikke godkendes men
tages op på næste beboermøde. Tarmkasse: indtægter fra udlejning, udgifter til lønninger og pooludstyr, ser
temmelig fornuftig ud.
4. Valg af suppleanter til beboerrådet: 2 suppleanter mangler at blive valgt; 1 suppleant på valg efterår 2007, 1
suppleant på valg efterår 2008. Ingen meldte sig!!
5. Festudvalg (Anne og Asbjørn): Der er desværre ikke nok aktive til at afholde fester, hvorfor der spørges til om
der nogle beboere der har lyst til at være med og dermed få festudvalget til at komme op at stå igen. Der tænkes
på en hvervekampagne til februar: hvem vil være med? Lykke vil gerne være med fra februar-april. Resultatet
ved at der ikke er noget festudvalg er at der intet TDC bliver afholdt! Frivillige kan henvende sig til beboerrådet.
6. Hjælp til oprydning i kollegiet fælleslokaler: Torsdag d. 7. december, fra kl. 17.00. Der vil selvfølgelig være
mad og drikke til de frivillige. Bl.a. skal festudvalget lager flyttes, det nye motionsrum skal klargøres, syrummet
(rummet ved siden af det gamle inspektørkontor) skal gøres brugeligt. Lasse, Thomas (214), Lykke, Espen, Helle
(12.3 tv).
7. Indkomne forslag: se ad. 7 for forslag der omhandler ændringer/tilføjelser til husordnen.
- Printer: (Jon) Skal vi have en ny fælles printer og hvilke krav vil vi stille til den:
Afstemning om fælles printer: 10 for, 4 imod;
Indkøbe en ny: Espen undersøger et system der kan styre at printeren kun kan printe hvis den rigtige bruger ønsker
sit print udskrevet. Beboerrådet har fået mandat til at finde en printer: 14 for, 1 imod.
- Rygeforbud: til afstemning. Tilslutning til det første forslag og de andre er tilføjelser til det første forslag.:
1. forslag: 16 for; 1 imod;
2. forslag: Må Kaj ryge på sit kontor: 17 for, 0 imod. Forbud mod rygning på Kajs kontor i kontortiden: 5 for, 10 imod.
3. forslag (alt fælles, men gangen må selv bestemme de enkelte arealer): 14 for; 2 mod.
4. forslag tilladelse af rygning i Tarmen til festlige lejligheder: 14 for, 0 imod; Rygning i postrummet ved fest i Tarmen:
8 for, 5 imod.
5. forslag: Rygning i poolrummet: 6 for, 4 imod.
Forslag 6 er blevet trukket tilbage af stiller.
- Tarmdepositum: til afstemning. 14 for; 0 imod.
- Tarmens udlejningsregler: 1. forslag: hævning af pris for lukket fester: 9 for, 4 imod.
2. forslag: må der holdes lukket fester: 14 for, 0 imod;
3. forslag: a: 11 for, 0 imod;
4. forslag: der må kun være en lukket fest pr. weekend: 4 for, 6 imod.
- Tarmrenovering: (Jon) Etablering af dansegulv og evt. en musikscene der hvor
vi har postkasserum og tarm køkken med den betingelse at det stadig vil være et køkken ex i det nuværende
fotorum. Der ikke skal graves ud, eller hæve loftet, men vi vil lægge gulv på i niveau med det existerende: 7 for,
5 imod;
Etablering af en dør imellem tarmen og kældergangen inde bag ved: 8 for, 2 imod.
Nedrivning af skaldmurstensvæggen således at Tarmen vil blive en hel del større: afstemning for om der skal bruge
penge på dette: 1 for, 9 imod.
- Tørrerum i malerrummet v. siden af vaskerummet (Ea): afstemning: 12 for, 0 imod. Beboerrådet sørger for
den videre arrangering og udførelse af dette.
- Cykelhænger: (Jon) så cykler kan hænge i 2 etager i første omgang i cykelrummene i lejlighedfløjen: 7 for, 0
imod
- Lagerrum i cykelrum: (Jon) Etablering af små rum til brug som lager til fx grill mm.: 1 for, 8 imod.
- Elmåler i værelserne (Britta): Afstemning om, om FSB skal arbejde for at undersøge om det er rentabelt at få
etableret: 12 for, 1 imod.
- Slikautomat (Jon): Skal vi have en slikautomat opstillet på kollegiet i kælder fx i vaskerummet: afstemning: 2
for, 10 imod.
8. Flotteste køkken konkurrence (Johannes, Henrik og Katrine): Der vil være forskellige punkter man vil blive
bedømt for og konkurrencen vil løbe fra december til marts måned. Bedømmelsesudvalget vil bestå at personer
fra lejlighederne. Der vil være en præmie, som offentliggøres senere. Konkurrencen vil blive opslået på kollegiet.
9. Opvaskemaskine afprøvning: (Jon) af hvordan og hvor godt en opvaske maskine vil fungere på et fælles
køkken på kollegiegården. Afstemning: 11 for, 0 imod.
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10. Eventuelt. Espen: Flytningen af motionsrum sker efter arbejdsdagen, da rummet først herefter er klart til at
blive benyttet til dette.
Filmudvalget: Der efterspørges om dette udvalg, hvordan det før har foregået. Johs opfordres til at arbejde i
udvalget og komme med konkrette forslag til beboerrådet om indkøb af div. til dette udvalg.

Ad.7
- Rygeforbud:
Der skal stemmes om de enkelte punkter hver for sig.
1) DER MÅ IKKE RYGES.
Der må ikke ryges på kollegiets indendøres fælles områder, dvs. at der ikke må ryges i trappe opgangene 52A, 52B, fogedmarken 6,
8, 10, 12, 14. Der må ikke ryges i vaskekælderen. Der må ikke ryges i cykel kælder. Der må ikke ryges i træningslokalet. Der må ikke
ryges i syrum, værksted. Der må ikke ryges i kælder gangene. Der må slet ikke ryges, heller ikke i festlokalet eller poolrumet. Der
må ikke ryges i elevatorer. Eller i post rum.
2) Kaj må ryge når der ikke er andre på hans kontor, og slet ikke i kontortiden 8-9.
3) De enkelte gange må selv bestemme om der må ryges på de etager
4) Som ovenstående bortset fra den undtagelse at der må ryges i festlokalet ved festlige lejligheder, men der må ikke ryges i post
rummet.
5) Som ovenstående bort set fra den undtagelse at der må ryges i poolrummet såfremt der ikke er andre.
6) Rygning er som udgangspunkt forbudt på hele Kollegiegården, dog med følgende undtagelser:
Rygning er tilladt på værelserne og i lejlighederne.
De enkelte køkkener på værelsesfløjen vedtager selv regler om rygning på fællesarealerne.
Hvis dette kan vedtages, kan man efterfølgende stemme om, hvorvidt forbuddet skal ophæves i Tarmen, poolrummet, Kajs kontor
osv.
- Tarmdepositum:
Der ønskes nedenstående tilføjelser til reglerne (punkt 2 og 8) om depositum for udlejningen af Tarmen.
1) 2. Ved reservering af Tarmen betales 200 eller 800 kr. afhængigt af, om festen er åben eller
lukket. Pengene skal være betalt indenfor 3 dage, ellers vil reservationen blive slettet. Det er
muligt at betale ved bank overførsel. Desuden betales ved udlevering af nøgle 1000 kr. i depositum. Tilføjelse: depositum kan
tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der ingen klager kan depositummet
blive udbetalt efter en uge. Kommer der en eller flere klager skal klagen behandles før depositummet kan udbetales. Ved en
eventuel klage kan Beboerrådet, hvis det finder det nødvendigt, trække i depositumet.
2) 8. Lejeren råder over festlokale, toiletter, borde, stole, køleskab, fryser, kaffemaskine,
stereoanlæg, køkken og en bar der er tilknyttet Tarmen og er ansvarlig for at alt afleveres
tilbage i samme stand, som da Tarmen blev udlejet.(…) (De specifikke punkter er af plads hensyn ikke med her. Se reglerne i sin
fulde længde på hjemmesiden http://www.kollegiegaarden.dk/home/statisk/husorden.pdf).
Tilføjelse: depositum kan tidligst tilbagebetales 1 uge senere for at eventuelle klager kan nå at blive behandlet. Kommer der ingen
klager kan depositummet blive udbetalt efter en uge. Kommer der en eller flere klager skal klagen behandles før depositummet kan
udbetales. Ved en eventuel klage kan Beboerrådet, hvis det finder det nødvendigt, trække i depositumet.
- Tarmens udlejningsregler:
Der ønskes ændring af prisen for udlejning af kollegiet festlokale Tarmen, ændring til at alle fester er åbne eller max. en lukket fest
pr. weekend. (Punkt 2 og 3 i regler). Der skal stemmes om de enkelte punkter hver for sig.
1) 2. Ved reservering af Tarmen betales 200 eller 800 kr. afhængigt af, om festen er åben eller
lukket. Ændringen: prisen for lukket fest ændres til 1000 kr.
2) 2. Ved reservering af Tarmen betales 200 eller 800 kr. afhængigt af, om festen er åben eller
lukket. Ændringen: Ved reservering af Tarmen betales 200 kr. Alle fester er åbne for kollegianere. Dvs. at ”…eller 800 kr. afhængigt
af, om festen er åben eller lukket.” slettes. Dette vil også betyde at punkt 3 ændres til: En fest er altid åben for kollegianere,
følgende tre punkter skal overholdes(…)
3) 3. For at en fest kan betragtes som åben, skal følgende tre punkter overholdes:
a) Festen skal åbnes for kollegianere senest kl. 22:30. Ændring: kl. 22.00
b) Opslag, som annoncerer festen, skal min. tre dage før festen afholdes, hænges op ved indgangen til
postrummet, på de to opslagstavler ved indgangene til hhv. 52A og 52B. Desuden skal der hænge et opslag på
opslagstavlen, som er ved indgangen til lejlighedsfløjen lige ved indgangen til 52B. Tilføjelse: samt annonceres
på forum/fora på hjemmesiden.
4) eller 2. Ved reservering af Tarmen betales 200 eller 800 kr. afhængigt af, om festen er åben eller lukket. Tilføjelse: Der kan kun
være en lukket fest pr. weekend. Det bestemmes efter først til mølle princippet.

Liv Lauritsen, Sekretær for BR d. 12. dec. 2006
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