Referat af beboermødet onsdag d. 11. april 2007 kl. 19.00 i Tarmen:
1. Valg af dirigent: Britta – Tilstede: 11 beboere
2. Præsentation og godkendelse af dagsordenen godkendt med enkelte tilføjelser og
ændring af rækkefølgen.
3. Meddelelser:
a. Tours Des Cuisines (TDC) d. 21. april: Tilmelding er i morgen d. 12.4.
b. Nye Tarmbosser (Myuran): Præsentation af disse: Jens og Anton (Anton var
desværre ikke til stede) De vil blive sat ind i sagerne så hurtigt som muligt.
c. Solcelle-etablering på kollegiets tag ved Nørrebro solcellelaug: Det er
vederlagsfrit for kollegiet, og vi gør intet ”andet” end at ligge tag til. Det er på
forsøgsbasis.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet august 2007/2008
Er blevet omdelt til samtlige beboere.
Huslejestigning på 5,9 % bl.a. pga. elpriserne og vi bruger alt for meget strøm. Der
arbejdes på at arrangere elmålere.
Godkendt.
5. Valg af medlem til Beboerrådet: Myuran 522 valgt ved fredsvalg, på valg næste
gang efterår 2008
6. Valg af 2 suppleanter til beboerrådet: 2 suppleanter mangler at blive valgt; Daniel
624 valgt ved fredsvalg, på valg efterår 2007. 1 suppleant på valg efterår 2008: ingen
meldte sig.
7. Indkomne forslag:
- Ændring af reservation af vaskemaskiner: Der stemmes om punkt a og b overfor
hinanden. Punkt c frafalder såfremt a vedtages.
a. ingen reservation overhovedet: Afstemning: 8 for, 3 imod. Forslaget er vedtaget
hvorfor punkt b og c frafalder.
b. kun reservation af maskine nr. 1: Frafalder
c. forhøjelse af gebyr, hvis man ikke benytter sin reservation efter 15. min., til kr.
50,-: frafalder
- Kameraovervågning på Kollegiet: Afstemning: 0 for, 7 imod, 4 blanke. Dvs. ingen
overvågning, dog var der enighed om at videoovervågning på Kajs kontor er noget
han selv bestemmer.
- Adgangskontrol til fællesrum: Jon fremlage sit forslag, som også har stået på
forummet. Ideen er at dæmme op for hærværk, tyveri o.l, ved at man eksplicit skal
bede om adgang til et fællesrum hos inspektøren. Afstemning om at man skal
underskrive en erklæring om at man følger reglerne for fællesrummene: 6 for, 2
imod. Samtidig givers der mandat til Beboerrådet til at udforme erklæringen
efterfølgende.
- Udlejning af parkerings pladser: Igen fremlage Jon forslaget som under
ovenstående: Et skema som beboerne kan udfylde hvor vi spørger dem om de har
bil bliver runddelt til samtlige beboere. Beboerne afleverer skemaet til
Kaj/beboerraadet: Afstemning om at undersøge bilejere på kollegiet: 8 for, 2 imod
- Fællesprinter: Skal Jon undersøge om, der kan laves en anden løsning fx over
vaskekortet? Afstemning: 6 for, 4 imod
8. Filmudvalget: Desværre er projektoren gået i stykker, men man kan ansøge
beboerrådet om penge til dette og div. Ingen interesserede i at få det op og kører igen.
Evt. interesseret kan henvende sig til Beboerrådet.
9. Beskæring af træerne: 3 for, 6 imod.
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10.Vinderne af Flotteste Køkken konkurrence: Tilmeldte: 2.i, 3.y, 4.i, 6.i og 6.y.
Skarp konkurrence ml. nr. 1 og 2.
Bonuspræmie for kreative gang: 3.y, desværre ingen fra gangen til stede. De vinder to
kasser øl, der afleveres efter mødet.
Nr. 1: 4.i., desværre ingen fra gangen til stede. Præmien er en opvaskemaskine og kr.
400 ,-. En repræsentant fra gangen skal henvende sig til Beboerrådet. Nr 2. 6.y der
vinder kr. 400 ,-, der skal hentes hos Beboerrådets kasser Anne. Tillykke til vinderne.
11.evt. Der spørges om hvad der kan gøres med en bilalarm der larmer i tide og utide:
man kan vel starte med at skrive en seddel til ejeren fx på bil ruden.

Liv Lauritsen
Sekretær for BR
d. 12. april 2007
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