Referat af beboerrådsmøde onsdag den 14. marts 2007 kl. 19.30,
Tarmen
1. Formanden åbner mødet - Valg af dirigent Asbjørn - Godkendelse af dagsorden
Tilstede: Johannes, Katrine, Anne, Asbjørn, Jon, Liv, Myuran (gæst), Jens (gæst, til punktet ”Tarmboss”)
Afbud: Britta, Henrik
2. Meddelelser
- Køkkenkonkurrence (Johannes/Henrik/Katrine): Mange tilmeldte køkkener, tilmelding afsluttet d. 1.3: .
Dommerne (Anne og Katrine) kommer uanmeldt.
- Lukning/åbning af fællesrum i kælderen (Jon): Der er stadig ikke helt klart hvornår de bliver åbnet,
men Kaj og FSB arbejder kraftigt på sagen.
- Bygningsgennemgang: referatet er udsendt til beboerrådets medlemmer. Bl.a. blev der aftalt at når en
lejer flytter (tidligst fra efteråret af), bliver der lagt nyt gulv, da det de fleste steder er meget slidt.
Udskiftning af ALLE låse på hele kollegiet til elektroniske låsesystem en gang i fremtiden. Der blev talt om at
afsætte yderligere penge til renovation til Tarmen.
- Insekter på kollegiet: Kaj har reporteret om problemer med disse på 5.i, 6.y, 3.i. Gabriel opg. 10 har på
forummet reporteret om at de har væggelus og lejligheden er ved at blive sprøjet. Husk at man ikke må
holde husdyr på kollegiet.
- Anne rekvirerer vores penge fra FSB.
- Asbjørn flytter i denne måned. Han stadig hjælper til på konsulent-basis: festudvalg, poolrum, netudvalg.
3. Igangværende sager
- V2tel: (Jon) Har bedt om et møde med v2tel for at få løst problemerne. Alle parter (Jon, FSB: Henrik, v2tel)
har ikke kunnet finde en dato, hvor man kunne mødes, så det arbejdes der videre med.
- Printer: (Jon) Der har været svar fra IKON ang. ny printer og accounting-løsning: Umiddelbart ser det ikke
alt for godt ud: For lang tids bindingsperiode, firmaet ejer stadig printeren hvis vi ikke fornyr aftalen, vi
binder os til for mange sider pr. beboer pr. dag., kontrakten er i praktisk uopsigelige/ opsigelsen metoden er
ikke særligt positiv for kollegiets side. Jon meddeler at han ikke længere ønsker at arbejde med en
printerløsning. Vi har ingen resurser i BR-regi til at arbejde videre på det. Vi ser meget gerne at en beboer
overtager arbejdet (opslag på hjemmesiden). Vi siger nej tak til IKON’s kontrakt: Jon meddeler dette til Kaj.
- Festudvalg: (Asbjørn og Anne) Emil, Anne-Sofie, Johan, Erik, Asbjørn og Anne holdte møde i mandags.
Desuden er der flere fra 3. der ønsker at være med til at lave TDC. TDC er d. 21. april. Næste møde er
d. 27. marts, interesserede må meget gerne deltage. Datoerne annonceres på hjemmesiden.
Økonomi: Da det er et nyoprettet udvalg er der ingen penge til at afholde fest for. Der er flertal i BR for at
BR yder et tilskud (kr. 50,- pr. person) til maden til TDC. Beboerrådet – efter afstemning – udlåner yderligere
kr. 7000,- til festudvalgets kasse, så længe det eksisterer og der aflægges regnskab. Det er meningen med
udvalget, at det skal løbe rundt, og at der ikke akkumuleres kapital.
Betingelser for økonomien/penge fra BR: Der skal laves og fremlægges et regnskab til
Beboerrådet/beboermødet! Der skal laves regnskab efter hver fest, inden en uge herefter, til BR.
Hvis ikke, inddrages kassen. Der kan evt. laves en konto i BR-regi til festudvalget.
Der bliver gjort opmærksomt på at der stadig mangler regnskab fra det tidligere festudvalg! Det skal sendes
til beboerrådets revisor Emil (14, 2.th) a.s.a.p.
- Poolrumsansvarlig: Asbjørn, Gabriel 10,5.tv og Frede 10,1.tv/th? har mødtes og har ryddet lidt op i
rummet. Gabriel og Frede er blevet gjort opmærksom på at de kan søge penge enten via fonde eller fra BR
til forbedringer. Ligeledes har Asbjørn foreslået at de laver tegninger over hvordan rummet skal se ud efter
brug/fester i Tarmen, til brug for folk der skal rydde op.
- Kameraovervågning v. Kajs kontor: (Henrik) Pga. Henrik ikke er her tages punktet op på næste møde.
- Tarmboss: Der er to personer der har vist interesse. Den ene (Jens, 113) kommer forbi.
Myuran og Asbjørn sætter Jens ind i arbejdet. De mødes også med Anton (1.y) der også har vist interesse.
Åbne fester: Der skal stammes op på annonceringen, der iflg. reglerne er 3 dage inden festen.
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Derudover er Tarmenkassens regnskab ’06 blevet set at beboerrådets revisor og Anne sørger for at det
kommer op på hjemmesiden.
- Fest for de aktive på kollegiet: (Britta) Ikke til stede. Må ordnes over mailen.
- Etablering af bankkonto til tarmudlejning og evt. festudvalg: Anne taler med banken og ordner
dette til næste møde.
4. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
- Beboermøde: Budgettet er på vej og vi skal derfor aftale næste beboermøde: onsdag d. 11. april, kl.
19.00 i Tarmen. Forslag skal være BR i hænde senest 5 dage før dvs. fredag d. 6.april:
beboerraad@kollegiegaarden.dk. Budgettet skal være hos beboerne senest en uge inden.
- Nørrebro solcellelag: De ønsker at undersøge muligheden for at etablere solceller på vores tag.
Flertallet er positivt over for det, og Jon tager det videre til FSB for videre sagsbehandling.
- Ansøgning om dispensation: Lukket punkt. 1) Livemusik til fest i Tarmen ml. kl. 22-01: Godkendt, men
vi håber at de vil åbne festen. Livemusikken må ikke spilles efter kl. 01, og musikken må ikke være højere
end Tarmens anlæg, samt at dørene ud til haven skal være lukket (gælder til alle fester).
5. Evt.
Hvem har ansvaret for bedet ud til Jagtvejen fra Fogedmarken? Det ser forfærdeligt ud med alt muligt affald,
hvem har ansvaret for at få ryddet op her. Anne taler med Kaj om det.
6. næste møde:
Efter beboermødet altså onsdag d. 11. april ca. kl. 21.00. Forhåbentlig er det ikke mange punkter der ikke er
talt om under selve beboermødet.
Liv Lauritsen
Sekretær for Beboerrådet
d. 19. marts 2007
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