
Dagsorden BR 10. januar kl. 19.30, Tarmen

12. januar 2007

1. Formanden åbner mødet
Tilstede: Britta, Asbjørn, Katrine, Jon, Thyge, Johannes, og Anne indtil de
afsluttende dele af punkt 4.

Afbud: Liv

Dirigent: Britta

Referant: Jon

Godkendelse af dagsorden: Vi tilføjede et par punkter.

2. Meddelelser:
• net udvalget er for fremtiden kontakt-"person" til v2tel, men dog mest Jon

som også har haft kontakt til v2tel på det seneste. V2tel har kort efter
mødet meddelt at portering nu skulle være korrekt. Det rigtige nummer
skulle vises når man ringer ud. Jon tager et møde med dem, så indtil da må
beboere gerne samle konkrete problemer, med tid og detaljeret beskrivelse.

• Drifts møde (referat er udsendt til de beboerråds medlemmer som ikke
kunne komme). Beboerrådet fik et overblik over kollegiets øjeblikkelige
økonomi vs. budgettet. Der blev fundet penge til gulv belægning i det nye
trænings lokale som dog afventer kommunens accept af flugt vejs forslag
og udførelse ved accept. Yderligere fandt drifts mødet penge til at få en in-
geniør til at undersøge installation af flugtveje i de andre rum end motions
rummet. (motions rummet skulle være nemt fordi vinduet er millimeter
for småt, de andre er 20-30 cm for små).

• Orientering om køkken konkurrencen. Hoved præmien er en opvaske mask-
ine, men der er evt. andre præmier hvis mange har flotte køkkener. Dead-
line for opsættelse af opslag er senest næste uge, dvs. senest den 21 januar
og det udføres af køkkenkonkurrencekomiteen.

• Beboerrådet fik en forespørgsel pr. email omkring inder døre som mangler.
Britta beder Kaj om at skaffe dørene.

• Net udvalget har mistet pengene for et defekt motherboard da forhan-
dleren er gået konkurs. Der købes et nyt.
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3. Igangværende sager

Opfølgning på sager besluttet på beboermødet:
tarm renovering: (Jon) beboermødets beslutninger og finansiering

Drifts mødet fandt penge til at en ingeniør kunne regne på om vi må skære
hul i den bærende mur imellem tarmen og kælder gangen. Samt hvor godt
forstærkningen skal være. Alle andre større arbejder bliver sat i bero indtil
ingeniøren har regnet på det. Småting som pynt og gardiner regner vi med at
klare på næste arbejdsdag.

Printer: (Jon) vi skal beslutte hvilken printer vi vil indkøbe

Asbjørn køber en ny toner til den eksisterende printer. Britta beder Kaj om at
undersøge om det firma som har leveret kopimaskinen også kan levere en printer
og noget accounting.

Tørre rum: etablering af dette

Rummet rydes på næste arbejdsdag og der opsættes tørresnore. Vi skal overveje
udsugning. Sekretæren opsætter snarest opslag på døren om at det rydes og at
tingene smides ud.

Cykel ophængere i cykel rum: etablering af dette

Drifts mødet fandt pengene og Kaj undersøger mulighederne for at få dem sat
op.

Lyd anlægget i Tarmen

Asbjørn får timeren til at virke så der ikke spilles høj musik om natten, og så
der er slukket fra 05.

4. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
Lukning af kælderrum/fællesrum: Københavns tekniske forvaltning
sektion 2 har meddelt at alle kælderrum der bruges til ophold af
personer, dvs. motions rum, musik rum mfl., skal lukkes omgende.
For at få dem gen åbnet, skal der etableres en flugt vej pr rum. Vi
skal beslutte om og hvordan vi løser dette problem.

Pga. den overvældende tilslutning til at fællesrum bibeholdes så undersøges det
hvad det koster at gøre dem lovlige. Drifts mødet fandt pengene til en ingeniør.
Det nye trænings lokale forsøges at gøres lovligt meget hurtigere, da det kun
mangler få millimeter og en stige.

Energi besparelse (Jon): opsætte automatiske tænd og sluk i fælles
rum i kælderen.

Der var tvivl om at de til tænkte bevægelses sensorer ville holde og virke. Derfor
blev det besluttet at vi installerer spare pærer i alle kælderrum, og i pool rummet
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installeres både lys dæmpning og en bedre bevægelses sensor.

V2tel: der har været skrevet en del på forummet om problemer ved
at ringe ud mm. Hvad er status på dette? (Jon)

Jon arbejder videre med at få en løsning som alle synes virker. v2tel har tilbudt
at betale for at en mand går rundt og installere det hos folk, dette blev accepteret
hvis det var den rette person.

parkering v. Eddagården:(Jon) parkerings samarbejde således at det
kun er kollegiets og Eddagrdens biler som må/kan parkere på pladsen
imellem kollegiet og Eddagården.

Beboerrådet ønsker intet parkerings samarbejde med Eddagården da vi ikke har
noget parkerings problem.

Fjernelse af beskyttelses bunkeren: (Jon) Eddagården har kontaktet
beredskabsstyrelsen omkring at fjerne beskyttelses bunkeren ude på
parkerings pladsen.

Beboerrådet har intet imod at bunkeren fjernes men det må ikke koste kollegiet
penge.

Eddagården har spurgt om de kan benytte dele af vores fiber forbindelse
til Internet: (Jon) Der er masser af kapacitet, 1000 Mbit og vi bruger
kun 34Mbit. Vi vil selvfølgelig arbejde for en aftale som ikke giver
kollegiet besvær.

Beboerrådet accepterer at Jon arbejder videre frem imod en løsning med Ed-
dagården under forudsætningerne at det ikke skal være noget besvær for kollegiet
og at Eddagården betaler alle etablerings omkostninger.

Klage over beboer

Britta beder Kaj om at give en skriftlig advarsel til den pågældende beboer.

Klage over larm fra fest i Tarmen d. 15.12: skal der trækkes i deposi-
tum, der allerede er tilbage holdt af Tarm bosserne?

Beboerrådet trækker 500,- i depositum fordi de spillede for højt, for længe, med
åbne vinduer og på trods af at en beboer havde været dernede og bede dem om
at skrue ned.

Klage over rengøring efter nytårsfesten: skal der trækkes i depositum,
der allerede er tilbage holdt af Tarm bosserne?

Det fulde depositum returneres. Rengøringen tog trods ihærdige forsøg flere
dage fordi der havde været rigtig mange mennesker. Desuden er nytårsaften er
en speciel dag hvor der kommer mange mennesker.
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Kvartals brev: punkter hertil fx div. regnskaber; skal udsendes her i
januar

Vi skal snart have det ud. Vi mangler en tarm boss, Regnskab for fest udvalget
bliver en optælling af kassen. (Asbjørn). Udeståender med tarm kassen betales,
resten tilbage til beboerrådet. Lageret er beboerrådets. Køkken konkurrencen
nævnes i kvartals brevet. Vi takker for et godt møde til arbejdsdagen, men
ønsker at endnu flere møder op næste gang. Speciel tak til de 3 som malede det
nye motions rum dag 2 og 3 (Henrik 6Y, Lasse x 6y, nu opgang 12 og Jon 707).

Frokost for de Aktive (Britta)

Snarlig fest for de aktive. Asbjørn ønsker en måneds varsel. Britta arbejder
videre med festen.

Forretnings orden for beboerrådet (måder med FSB og andet)

Medlemmer af beboerrådet bør på forum og andre steder gøre opmærksom på i
hvilken henseende de udtaler sig, på vegne af beboerrådet eller som almindelige
beboere på kollegiet. Jon checker om Formandens email alias stadig kun havner
hos Britta, eller også hos den forrige (ved en fejl blev det stadig sendt til Es-
pen, dette blev rettet til Britta torsdag aften). Britta beder FSB om at sende
invitationer og referater direkte til beboerrådets mailing liste.

nye beboer intro møde

Da der aldrig kommer nogen til intro møderne så sparer vi ressourcerne. I stedet
kan beboere kontakte beboerrådet direkte og få en privat rundvisning. Vi hen-
stiller til køkkenerne at de skal fortælle nye beboere om kollegiet. Vi nævner
dette i kvartals brevet. Sekretæren fjerner alle opslag om intro møderne.

erfaringer fra vandskade

Britta beder Kaj om at lave en mappe med nød procedurer og hvem man ringer
til, hvor vandet lukkes, sikringer skiftes. Med billeder. Denne mappe gemmes i
2 kælderrum. Listen over nøgler skal være i mappen.

Lønforhøjelse

Sekretæren har søgt om lønforhøjelse og har fået den.

Lejligheds flytning

Beboere skal have boet på kollegiet i 6 måneder før de kan blive skrevet op til
en lejlighed.

6. næste møde
Næste møde er onsdag den 14 februar klokken 19:30 i tarmen.
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