
Referat af beboerrådsmøde onsdag den 15. august 2007 kl. 

19.30, Tarmen 

Tilstede: Jon, Britta, Thue, Katrine, Anne og Liv. Afbud: Johannes, Myuran og Henrik. 

Ikke tilstede: Daniel

Formanden åbner mødet - Valg af dirigent - Godkendelse af dagsorden: godkendt med 

tilføjelse af ”opvaskemaskine” og ”Solceller”. 

1. Meddelelser

Miljøtur til Sverige: FSB har inviteret bestyrelsesmedlemmerne (beboervalgte) fra kollegiet 

til miljøtur i Sverige, hvor man ser et energisparende hus mm. Hverken Britta eller Liv deltager, 

ingen andre fra BR kunne.  

Driftsmøde tirsdag d. 21/8: Med inspektøren, FSB og repræsentanter fra BR.

2. Igangværende sager

- 1. præmie: Opvaskmaskine (Liv): 4.i der vandt køkkenkonkurrencen ønsker ikke en 

opvaskemaskine, men i stedet en ekstra fryser. Hvis de kan købe den fryser de gerne vil for 

under 2000 kr., vil vi gerne imødekomme deres ønske. Den skal selvfølelig være minimum 

energiklasse A. Liv tager kontakt med 4.i. 

Jon kontakter Martin for at finde ud af flere praktiske information ang. installering mm af 

opvaskemaskine. Vi overvejer stadig at placere en maskine, forsøgsmæssigt, i et køkken.  

-  Ny telefonløsning (Jon) Er der sket noget siden sidste møde i juni? Den beboer der gerne 

ville  være  med  i  arbejdet  flytter  snart  fra  kollegiet,  og  vil  derfor  ikke  være  med  mere. 

Derudover har der ikke været nogle, der har meddelt om problemer siden sidst, hvorfor vi ikke 

går videre med arbejdet.  

-  Tarmkonto (Anne og Myuran):  Der  er  kommet ny konto,  der hører  til  kollegiet.  Det  nye 

kontonummer ligger på nettet.

- udlejning af P-pladser, undersøgelse af bilejere på Kollegiet (Jon): Udformning af 

dokument. Udskudt pga. bygningsarbejde hos Eddagården, der gør at over ti parkeringspladser 

i øjeblikket ikke kan benyttes. 

- adgangskontrol til fællesrum: (Jon) Udformning af dokument. Der skal tilføjes: ”man har

læst og forstået husorden”. Udskudt til næste møde.

- Fællesprinter: (Jon) anden løsning end den vi har nu. Jon tager kontakt med Kasper Olsen og 

evt. andre der har vist interesse på forummet: Intet nyt.

-  Mulighed for dispensation til lejlighederne til familieforøgelse: Kommer til at stå på 

hjemmesiden under ”Lejemål, Intern flytning” (Thue).

– Cykelophængere i kælderen (Jon): har via mail udsendt div. løsninger. Ikke stemning for 

yderligere ophæng i selve gangen. Den gamle beslutning om ophæng i loftet arbejdes der 

stadig med (Britta). Britta taler med Martin om tidspunkt for cykelrazzia.
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3. Nye sager til diskussion og evt. beslutning

- Opdatering af Forretningsorden (Anne): Behøves egentlig ikke, da det allerede står i 

vores Husorden, der har været på hjemmesiden, men som desværre var forsvundet. Kommer 

selvfølgelig til at ligge på hjemmesiden igen. Anne kontakter banken.

- Ordinært beboermøde: Dato følger når regnskabet fra FSB er kommet. Muligvis ultimo 

september /primo oktober.

- Elektronisk opgaveliste (Thue og Jon): Således at man altid kan se hvordan det går med 

opgaverne.  Vi  prøver at  bruge Wiki  via hjemmesiden og sekretæren/webmaster får skrevet 

opgaverne ind, som en grundstruktur, inden næste møde, hvorefter folk i BR kan overtager 

deres respektive opgaver. 

- Opvaskemaskine: Jon ønsker at undersøge mulighederne for at få opvaskemaskine i 

lejlighederne. Han kontakter Martin om det kan lade sig gøre.

- Solceller: Jon har tænkt på at kollegiet kan få sine egne solceller, og beboerne kan spare 

penge på strømregning. Dette bliver dog ikke til noget pga. omkostningen ved etablering mm. I 

forvejen har Nørrebro Solcellelaug fået lov til at opstille solceller på taget på forsøgsbasis. FSB 

har overtaget denne sag med solcellelauget. 

4. Evt.

- Husk fest d. 21. september 2007, kl. 18.00:  dem der var med til 

arbejdsdag, folk i div. udvalg og rumansvarlige bliver inviteret. 

S.U senest 12. september inden kl. 18
til sekretæren eller til beboerrådet via mail.   

-låge ved indgang (overfor Netto): For på den måde at forhindre uvedkomne på fx vores 

græsplane. Britta er i gang med at undersøge mulighederne. 

- El-afregningen for lejlighederne mm. tjekker Britta op på hos FSB, mht. hvor langt de er 

kommet i arbejdet. 

- Skab til opbevaring af div. papirer i BR regi: Britta beder Martin undersøge dette.

 

Tyveri-prævention: Luk ikke folk ind, du ikke kender via 

dørtelefonen!!

5. næste møde 

Onsdag d. 12. september 2007 kl. 19.30, Tarmen

Liv Lauritsen

Sekretær for BR

Onsdag d. 29. august 2007

2


