
Referat af beboerrådsmøde onsdag d. 13.juni ’07 kl. 19.30 i Tarmen

Formanden åbner mødet - Valg af dirigent - Godkendelse af dagsorden
Tilstede: gæster: Anton 112, Rasha 203 og Andreas 212 og Vibeke, musikrumsansvarlig; Myuran, 
Johannes, Jon, Anne, Daniel, Katrine, Britta og Liv. Afbud: Thue og Henrik
  

1. Meddelelser:
- Afskedsreceptionen for Kaj: Gik rigtig godt, Kaj var meget glad for det. Billeder herfra ligger 

på hjemmesiden under ”Billedgallerier”.
- Ny inspektør: Formanden, Næstformanden og en repræsentant fra FSB har haft samtaler 

med ansøgere og vi har valgt at ansætte Martin Sørensen.

2. Igangværende sager:
- opmaskemaskine til vinderen af køkkenkonkurrence: 4.i 
4.i  finder  tilbud  på  industriopvaskemaskiner,  de  ønsker  som  præmie  til  BR,  der  derefter 
beslutter, hvilken én køkkenet skal have. Udskydes til næste møde. Sekretæren kontakter dem.
- Ny telefon løsning: Michael v. 615 har allerede meldt sig. Jon kontakter og der bestræbes at 

komme med noget til næste møde
- Elmålere  på  kollegiet (Britta):  Lejlighederne  har  allerede  egne  elmålere  (blev  opsat  i 

forbindelse  med  renoveringen)  og  de  vil  blive  taget  i  brug,  så  snart  fællesarealernes 
strømforbrug er blevet estimeret, og så hurtigt som muligt. Dermed bliver strømafregningen 
individuel for lejlighederne.

- Printer til de aktive (Jon): Der blev foreslået at placere den inde på inspektørens kontor eller 
inde i det gamle serverrum. Serverrummet blev valgt. Jon sørger for indkøb af OKI C 5550 
MFP til omkring 15.000 kr. 

- Tarmkonto: Anne, kassereren, har modtaget nogle papirer fra banken der desværre ikke 
giver så meget mening i fht. en konto til Tarmen. Anne arbejder videre med sagen sammen 
med Myuran.

3. Nye sager til diskussion og evt. beslutning:
- Arbejdsfordelingen  i  BR:  Der  laves  en  telefonliste.  Jon  taler  med  Tue  om  at  lave  en 

elektronisk  løsning  mht.  igangværende  sager  og  hvem  er  der  ansvarsperson  for  det 
pågældende, således at man altid kan se hvordan der går med sagerne.   

- udlejning af P-pladser, undersøgelse af bilejere på Kollegiet: (Jon) Udformning af dokument. 
Ikke godkendt. Jon sender en ny ud, med en ny formulering. Tages op på næste møde. 

- adgangskontrol til  fællesrum:  (Jon) Udformning af dokument. Der skal tilføjes: ”man har 
læst og forstået husorden”. Godkendes over mail via Jon.

- Fællesprinter: (Jon) anden løsning end den vi har nu. Jon tager kontakt med Kasper Olsen og 
evt. andre der har vist interesse på forummet. Tages op på næste møde.

- ”Spar på strømmen” (Katrine og Jon): Forslag om at udskifte halogenpærerne i elevatorerne 
ud  med  en  mere  energibesparende  lyskilde.  Enstemmigt  vedtaget;  Katrine  taler  med 
Martin. 
Forslag om at låne transportable elmålere til at måle hvor meget div. apparater bruger fx 
køleskabene: Jon kontakter DONG.
Anne undersøger med Martin om lyset i vaskeriet slukker kl. 23.15, som det bør gøre. 
Britta kiggere nærmere på ”Energiplan 2006” for Kollegiet udarbejdet for FSB.    

- Mulighed  for  dispensation  til  lejlighederne  til  familieforøgelse:  Hvem ønsker  at  lave  et 
udkast til dette? Johannes laver et til næste møde.

- Trommesæt til musikrummet: Der har tidligere stået trommesæt som kollegianer har stillet 
til rådighed, og Andreas v. 212 har søgt beboerrådet om et der kan stå der permanent som 
kollegiet ejer. Der er også et forslag om at indkøbe og installere en elektronisk støjmåler. 
Afstemning om at  bruge  max.  5000 kr.  til  indkøb til  trommer  og dertilhørende udstyr. 
Vedtaget enstemmigt; Andreas v. 212 afleverer budget til Anne, der overtager sagen herfra. 
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Der vil  blive afholdt et møde for de aktive af musikrummet af bl.a. Vibeke, musikrums-
ansvarlig, når rummet åbnes. Der skal laves nogle regler for brugen af trommesættet for ex. 
eksamensperioden.
Musikrummet og dets regler vil blive beskrevet kort i næste kvartalsbrev.      

- Solvarmere/jordvarmere: Jon har kontaktet et firma mht. til dette og modtager materiale. 
Tages op på næste møde

4. Dispensations ansøgning: lukket punkt

5. Evt. - ”Spar på strømmen” plakater er udformet af Britta. Hænges op efter mødet.
 

Det er forbudt at færdes på taget!! Det kan ikke tåle det!
Anne tager kontakt med Martin om at fjerne stien og udforme en skrivelse til et 
skilt, der kan hænges op på terrassen. 

6. Næste møde: Onsdag d. 15.8 kl. 19.30, i Tarmen

7. Udvalgs-fest for de aktive på kollegiet: Fredag d. 21.9 kl. 17.30, Myuran reserverer Tarmen. 

Liv E. Lauritsen
Sekretær for BR

Onsdag d. 13.6.07
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