
Referat af beboerrådsmøde onsdag den 14. februar 2007 kl. 19.30 

1. Formanden åbner mødet - Valg af dirigent - Godkendelse af dagsorden: 
Til stede: Henrik, Myuran (gæst), Johannes, Katrine, Asbjørn, Britta, Jon og Liv
Afbud: Anne 

2. Meddelelser
Rengøringspigerne har fået dispensation til at leje Tarmen.
Tarmregnskabet er lavet og sendes til revisoren til senere at blive lagt på hjemmesiden
Man kan nu få ændret passwordet til telefonsystemmet/-svaren, henvendelse til netudvalget.

3. Igangværende sager
- Køkkenkonkurrence: (Katrine/Johannes/Henrik) Foreløbig er der 2 køkkener der har tilmeldt sig (3.y, 6.i). 
Udvalget søger for mere reklame (Johannes og Henrik). Kaj kan også nævne det i sine møder med 
køkkenerne (Britta). 

- Lukning af fællesrum i kælderen: (Britta) Løsning er undervejs, venter bare på kommunen. 

- V2tel: (Jon) Ingen henvendelser i et stykke tid på forummet. Jon har haft kontakt med v2tel og det har ikke 
været positivt. Hvis der er nogle der har lyst til at arbejde med at få et nyt system/udbyder må man meget 
gerne henvende sig til beboerrådet. Britta kontakter Henrik Juel fra FSB og Jon inviterer til møde med v2tel 
for at få løst problemerne. 

- Printer: (Britta/Jon) Hvordan går det med en accounting-løsning? Intet nyt

- Eddagården og internet: (Jon) Er det kommet en aftale i hus? Intet nyt

4. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
- Festudvalg: Et par stykker fra 3. ydre (Karen, Johan, Anne-Sofie) vil gerne være med til at få festudvalget 
op og køre igen, samt afholde Tour des cuisines (TDC). Anne og Asbjørn tager et møde med de personer der 
gerne vil. TDC kan, hvis der er personer nok, blive afholdt engang i april. Interesserede i TDC og festudvalg 
kan henvende sig til beboerrådet.

- Poolrumsansvarlig: (Asbjørn) Gabriel har ytret at han muligvis gerne vil have denne post. Asbjørn og 
Gabriel mødes i nærmeste fremtid. Derudover søger Peter Brandt penge fra fonde til inventar hertil.

- Kameraovervågning v. Kajs kontor: Kaj vil gerne have sit kontor videoovervåget i håb om at nedbringe 
indbruddene, samt til opklaringsarbejdet i forbindelse med evt. indbrud. Henrik undersøger reglerne ang. 
kamera der vender ud mod brandvejen/indgangen til kontoret. General overvågning på kollegiet bør tages 
op på et beboermøde.
Backup af Kaj computer etableres. Pengeskabet flyttes væk fra kontoret!  

- Overdragelse af køkkenordenen fra beboerne til Kaj: Dette er før foreslået af Kaj, og blev afvist af 
beboerne, hvorfor han ønsker at tage det op igen. Kaj mener det kan hjælpe med til at højne standarden på 
ex. hygiejnen. Beboere på køkkener der er utilfredse kan henvende sig til Kaj, der kan oplyse om vores 
husorden. Vær opmærksom på at en advarsel til  en beboer kan kun udstedes efter der er indgivet en 
skriftlig klage fra min. 2 beboere.
  
-  Tarmboss:  Der  har  ikke  været  nogen  ansøgere.  Myruan  klarer  det  så  lange  han  kan.  Hvis  der  er 
tidspunkter hvor han ikke kan må beboerrådet slå til. Der skal posteres på forummet at hvis der ikke er 
nogle der melder sig så må vi blive nødsaget til at lukke for udlejning af Tarmen. Diskussion ang. lønform: 
provisionslønnet i stedet for kun månedløn. Vi endte med en grundløn på kr. 400,- pr. måned til ligelig 
fordeling mellem alle Tarmbosser + kr. 50,- pr. fest/udlejning. Bankkonto: Vi bør oprette en foreningskonto i 
BR-regi til brug for depositum. Kasseren (Anne) søger for dette.    

5. Evt.
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Netudvalget  har  bedt  om  at  opgradere  forbindelsen  imellem  værelses  og  lejlighedsfløjen.  Det  blev 
godkendt. Netudvalget har bedt om en harddisk til backup. Det blev godkendt. Netudvalget har foreslået at 
købe domainet kollegiegården.dk med dansk å. Det blev godkendt.

6. næste møde 
Onsdag d. 14. marts 2007 kl. 19.30 i Tarmen

Liv Lauritsen,
Sekretær for BR

d. 26. februar 2007
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