
Referat af ekstraordinært beboermødet onsdag d. 9. maj 2007 kl. 19.00 i 
Tarmen:

1. Formalia: Valg af dirigent: Kasper v. 612 – Kommentarer til dagsorden: nyt punkt nr. 4., ellers 
godkendt.    

2. Valg af 1 suppleant til beboerrådet: Thue 8, 5.th på valg efterår 2008.

3. Indkomne forslag:
- Godkendelse af opsætning af el-målere i værelserne: 
Incitamentet er at spare på strømforbruget, som i øjeblikket er alt for højt. Der blev spurgt til om 
hvordan el’en så ville blive betalt: Det bliver separat og ikke via FSB, men direkte fra 
energiselskabet. Der blev talt frem og tilbage om fordele og ulemper.
Der ønskes en nøjere oplysning om hvad præcist man kan spare, hvad koster det i 
administrationsgebyr, hvad koster det på andre kollegier og lignende. Flertallet mente at det var det 
gamle køkkenudstyr i køknerne der sluger strømmen. 
Der blev forslået at der laves en mini-kampagne ang. at spare på strømmen. Forslager blev gjort 
opmærksom på at vedkomne er meget velkommen til at komme med et forslag til beboerrådet.    
Afstemning:
For: 9
Imod: 16   
Beboerne har dermed valgt IKKE at få opsat elmålere i værelserne indtil der foreligger ovenstående 
oplysninger (fx fra FSB). Formand må stå for dette.

- Mulighed for dispensation til lejlighederne til familieforøgelse: 
Der er en beboer der ønsker at høre de andre beboere på kollegiet om, hvordan de har det med at 
vedkomne kommer foran i køen på ventelisten til lejlighederne, pga. at vedkomne venter barn til 
sensommeren. Der blev diskuteret frem og tilbage om hvorvidt det var retfærdigt over for dem der 
står på listen foran vedkomne, og om det var fair over for den person der står i situationen med 
familieforøgelse, om det er en opgave for kommunen mm. 
Afstemning om, om vedkomne i dette specifikke tilfælde må komme foran i køen.  
For: 17
Imod: 0
Blank:1
Beboerrådet starter arbejdet på en betænkning/regelsæt om, hvornår og hvordan man kan få 
dispensation til at komme foran til en lejlighed. Dette vil komme til høring blandt beboeren, når det 
er lavet. Deltagerne på mødet ønsker ikke at belønne spekulation i at springe køen over, ved at lave 
en fast regel.

- Ny telefon løsning:
Bilagene kan rekvireres hos beboerrådet på beboeraad@kollegiegaarden.dk og kan ses – kortfattet – 
på forummet under beboerrådets tråd. 
To selskaber: ”TeleFonSelskabet” og det vi nu har ”V2tel”. Tilbudet fra TFS er bl.a. på at det vil koste 
enten 35 kr eller 45 kr, lige meget om man bruger det eller ej.
Stemning var for at der lige meget hvad forefindes en intern telefonløsning, og at man ønsker en 
løsning hvor kun betaler for det man bruger.
Afstemning for vi skal finde en ny løsning:
For: 8
Imod: 6
Beboere der ønsker at starte dette arbejde med en ny telefonløsning bedes henvende sig til 
beboerrådet beboerraad@kollegiegaarden.dk. Kasper v. 612 har allerede meldt sig.

4. Inspektør: Kaj stopper pr. 1.6 pga. han har fået tilbudt et andet job med højere løn. En del 
deltagere mente at de gerne vil betale mere i husleje for at give kaj lønforhøjelse (hvilket dog ikke 
kan lade sig gøre som situationen er nu). 
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Afstemning om at finde en løsning for at forsøge at få Kaj til at blive.
For:9 
Imod: 3   
Formanden må stå for dette.

5. evt. Der spørges efter strammere kontrol med opskrivning til ventelisten til lejlighederne, hvor 
regelen er at man skal have boet på kollegiet i min. 6. mdr., inden man kan blive opskrevet. 
Fremlejerepræsentanten ser på dette.

Liv Lauritsen
Sekretær for BR

Søndag d. 13.maj 07
 

2


	Referat af ekstraordinært beboermødet onsdag d. 9. maj 2007 kl. 19.00 i Tarmen:

