
Referat af beboerrådsmøde onsdag d. 12. september 2007 
kl. 19.30, Tarmen 

Formanden åbner mødet - Valg af dirigent - Godkendelse af dagsorden
Tilstede: Henrik, Katrine, Jon, Britta, Anne og Liv
Afbud: Johannes, Thue, Myuran. Ikke tilstede: Daniel

1. Meddelelser
Ingen

2. Igangværende sager
- adgangskontrol til fællesrum: (Jon) Udformning af dokument. Der skal tilføjes: ”man har
læst og forstået husorden”. Godkendt. Omdeles til samtlige beboere.
- Motionsrummet er åbnet: Flytning af redskaber og indkøb af romaskine. Bruger opfordres 
til at hjælpe med at flytte redskaberne, og selv finde en dag at gøre det, hvor rummet vil være 
låst op af Martin. Besked på hjemmesiden. * Efter mødet har det vist sig at et par kollegianere  
allerede har flyttet redskaberne, Tak til dem!*  
- Elektronisk opgaveliste: = Wiki på hjemmsiden. Husk at opdatere ens opgaver og tjekke 
den et par gange og inden næste BR-møde.
- Opvaskemaskine i lejlighederne: Udskudt til næste møde, når Martin er kommet hjem fra 
ferie. Jon holder sagen opdateret indtil da via Wiki. Derudover ville vi afprøve en 
opvaskemaskine på et køkken: 6.y. Arbejdes med når Martin er kommet hjem.
- V2tel:(Jon) Hvad sker der mht. ændring af abonnement for Kollegiegårdens beboere. V2tel 
har sat prisen op, og det har fået nogle beboere til at reagere med at ville opsige deres 
abonnement. Vi regner med at selvom man ikke er abonnement hos dem så bør vores interne 
telefonsystem stadig virke, så man kan ringe internt. Anne undersøger hvilke telefonløsninger 
andre kollegier har.
- Fest for de aktive:(Liv) ”BR’s-Festudvalg”: Katrine og Anne. Deltagere: BR: Jon +1, Britta, 
Anne,  Katrine+1,  Thue,  Myuran,  Liv  og  Espen  (tidl.  Formand),  Lykke  (tidl.  BR-medlem). 
Festudvalget:  Claus,  Signe,  Johan,  Joakim,  Niels,  Nikola  og  Emil  (også  revisor  for  BR). 
Rumansvarlige: Vibeke. I alt: 19 aktive fra kollegiet. Liv sender en mail ud om at der er brug 
for nogle til at hjælpe til med oprydningen dagen efter. Der vil selvfølgelig være mad og drikke 
til den der hjælper med oprydningen!
- Bankkonto for beboerrådet: Hele husorden skal ligges ud på nettet i det dokument. Anne 
kontakter Thue/webmaster, så vi kan få lavet en ordentlig bankkonto. 

3. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
- Kraftigere døre i lejlighederne: (Jon) Der har desværre lige været indbrud i opg. 6 1. sal, 
hvor døren blev sparket ind. Britta taler med Henrik fra FSB om ”bedre” døre på 1. evt. også 2. 
sal. 
- Kvartalsbrev: (Liv) Emner: Postkasser flyttes, Åbning af fællesrum, Adgangskontrol (Jon), 
Tarmkøkkenet, flaskecontainer affald generalt. Skal ud i oktober senest. Liv sørger for emnerne 
og uddelegere emner ud til BR-medlemmerne/suppl. 
- Flaskecontainer: Martin ønsker en på kollegiets grund. Afstemning: Imod 5, for 0. En af 
papcontainerne bør flyttes til ”under” opg. 6 Britta informerer Martin. 
-  Opstramning  af  fremlejereglerne:  (Thue/Liv)  Fra  "Fremlejetagers  studieaktivitet  skal 
dokumenteres  ved  godkendelse  af  fremlejekontrakt"  til  "Fremlejetageren  skal  være 
studerende,  og  fremlejetagers  studieaktivitet  skal  dokumenteres  ved  godkendelse  af 
fremlejekontrakt".
Vedtaget at ”studieaktivitet” fremhæves noget mere. 

4. Evt.
- Interne opgangsdøre og cykelrumsdørene lukker ikke helt. Britta taler med Martin om fx at få 
ordentlig døre.
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- ”Haraldsgadekvarterløft” har sat os på deres mailings-liste, som vi ikke ønsker at være med 
på. Man kan tilmelde sig personligt, hvis man ønsker at modtage nyhedsbrevene.
- Anne reklamerer for Piratfesten lørdag d. 29.9.

5. næste møde 
Onsdag d. 10. oktober kl. 19.30 

Liv Lauritsen
Sekretær for BR

18. september 2007
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