Referat af beboerrådsmøde onsdag d. 10. oktober 2007 kl.
19.30, Tarmen
Næstformanden åbner mødet - Valg af dirigent - Godkendelse af dagsorden
Tilstede: Daniel, Jon, Katrine, Johannes, Myuran, Henrik, Liv. Gæster: Rasha v. 203, Lars v.
616 Afbud: Britta, Anne og Thue.
1. Meddelelser
- Bankkonto for beboerrådet: Opdate, udsat pga. kassererens afbud til mødet. Mht.
Tarmens konto er funger den, mangler bare et netbank login.
- Opdatering på nettets hastighed: Lader desværre vente på sig fra firmaets side. Jon tager
sig af sagen, og efterlyser andre der evt. vil undersøge markedet for en hurtigere løsningen
end den vi har nu. Kontakt jon@kollegiegaarden.dk
- v2tel: har kontaktet Jon efter oplysninger om div. brugere. Dette kunne vi ikke oplyse, da vi
ikke har en database over det.
- Printer til de aktive: Er ankommet.
- Udskiftning af varmt-vands anlæg: fra damp til varmt vand. Sandsynligvis i sidste kvartal
af 2008. Bliver formodentligt mere driftsikkert. Jon forslår at vi samtidig får solvarme tilsluttet
hertil, tages op på et andet møde.
2. Igangværende sager
- Opvaskemaskine i lejlighederne: Udskudt til dette møde, hvortil Martin er kommet hjem
fra ferie. Jon holder sagen opdateret indtil via Wiki. Adspurgt VVS’er koster det ca. 2000 kr.,
som beboerne selv skal betale, hvis man ønsker en opvaskemaskine, men man skal benytte
sig af kollegiet vanlige håndværkere. Kontakt Martin, hvis det har interesse.
Derudover ville vi afprøve en opvaskemaskine på et køkken: 6.y. Løsninger: kan kun stå under
håndvaskene. Lars spørger sit køkken om de vil have en, inden vi undersøger videre i sagen.
- Telefonløsninger på andre kollegier: Anne undersøger hvilke telefonløsninger andre
kollegier har, for at holdes os informeret og fordi vi stadig ønsker internt telefonsystem
(selvom man ikke er kunde hos V2tel). Udskudt da Anne ikke er til stede.
Sikkerhedsdøre
i
lejlighederne
vs.
kameraovervågning
i
bunden
af
lejlighedsopgangene: Efter indbrud i opg. 6 1. sal blev vi enige om at undersøge
mulighederne for ”bedre” døre i lejlighederne. Jon har nu foreslået kameraovervågning i
stedet, da dette er billigere. Tages videre på førstkommende beboermødet, så alle beboere kan
være med til beslutningen.
3. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
- Motionsrum: Lars vil gerne overtage posten som motionsrumsansvarlig, og sørger for at der
er orden og ryddeligt dernede. Lars sørger for at der bliver indkaldt og afholdt et møde for
brugerne af rummet, sammen med Henrik og Myuran.
4. Klager over fest fredag d. 28/9 *Lukket punkt*: Dem der overtog lokalet til festen om
lørdag, har klaget over at der ikke var gjort ordentligt rent (der var bl.a. glasskår på gulvet).
Derudover var der stadig musik fra anlægget efter kl. 5 (kl. 5.30). Derudover stod dørene til
Tarmen åbne uden at der var nogle tilstede.
BR beslutning: Vi indkræver hele deres depositum kr. 1.000,-. Afstemning om karantæne:
imod 2 for 7: Tid: 1 år: 4 for. Flere år 3.
5. Ansøgning om live musik til lukket fest i Tarmen *Lukket punkt*:
Anna/Katrine v.515 vil gerne have lov til dette ml. kl. 21 og 22. De skriver det kun er akustisk
guitar og lidt andet. For 4, 1 imod, 2 neutrale, med den betingelse at musikken slutter kl. 22.
En klage over larm kan resultere i at der bliver trukket i deres depositum.
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6. Evt.
- Kvartalsbrev: (Liv) Endnu ikke i trykken, venter til efter efterårsferien, så husk at sende de
emner man er ansvarlig for til sekretæren. (Emner: Postkasser flyttes, Åbning af fællesrum
(Motionsrum-Lars), Adgangskontrol (Jon), Tarmkøkkenet (Myuran), flaskecontainer affald
generalt. Skal ud i oktober senest. Liv sørger for emnerne og uddelegere emner ud til BRmedlemmerne/suppl.)
- Muren ud til Eddagården: Er meget slidt og skal laves, FSB har sagen. Daniel kontakter
Henrik fra FSB.
-Festudvalget vil gerne lave en torsdagcafe: ”Torsdagshygge” fra kl. 18-23, hvor man skal
kunne få kaffe o.l. De vil gerne søge penge hos BR for en god kaffemaskine spil mm. Vi
afventer spændt deres ansøgning.
7. næste møde

Onsdag d. 14. november kl. 19.30
Liv Lauritsen
Sekretær for BR
14. oktober 2007
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