Referat beboerrådsmøde onsdag d. 14. november 2007 kl. 19.30,
Tarmen
Formanden åbner mødet - Valg af dirigent - Godkendelse af dagsorden
Tilstede: Britta, Johannes, Katrine, Jon, Henrik, Daniel, Myuran, Liv. Gæster: Anna Skovgård,
Katrine Pedersen. Afbud: Thue og Anne.
1. Meddelelser
- Regnskabet er blevet omdelt.
- Bestyrelsesmøde på tirsdag. Henrik, Britta og Liv tager ind til FSB.
- Der er fortsat meget behov for skadedyrsbekæmpelse. Hold rent i køkkenet og på
ens værelse.
- Festudvalget afholdte med succes Torsdagscafé d. 1.11. Gentager succesen torsdag d. 15.11
og i lige uger.
2. Igangværende sager
- Opvaskemaskine: Vi ville 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. Hvis de ikke vil, må vi diskutere hvad vi så gør med afprøvning af
opvaskemaskine. Dette blev besluttet på et beboermøde, og kan først ”droppes”, hvis et nyt
beboermøde vælger det. Daniel taler med 6.y om at de har 14 dage til at beslutte om de vil
have den. Udsættes til beboermøde, som er torsdag d. 29.11.2007.
- Telefonløsninger på andre kollegier: Thue har skrevet på fællesmailen at
Studentergården har en IP-telefoniløsning inklusiv intern telefoni med værelsesnumre +
dørtelefoner som de selv har lavet. Ham som primært har lavet det virkede kompetent, og har
tidligere tilbudt at hjælpe os mod betaling. Er det noget vi ønsker? Udsættes da Thue ikke er til
stede.
3. Nye sager til diskussion og evt. beslutning
- Kommende Beboermøde: (Liv) Her skal der bl.a. vælges nye medlemmer/suppleanter til
beboerrådet, ny formand, -næstformand og sekretær, samt medlemmer til kollegiets
bestyrelse. Derudover skal div. regnskaber fremlægges og godkendes (Tarmen, festudvalget,
Beboerrådet). Torsdag d. 29. november 2007, kl. 18.30. Vi håber på at der bliver
torsdagscafé bagefter. Henrik stiller op til bestyrelsen.
- Solvarmeanlæg: (Jon) Kan det betale sig og skal det evt. installeres samtidigt med vi får
nyt varmtvandsanlæg? Flere imod, da de ikke mener det kan betale sig, som bare er spild af
vores og FSB’s tid og penge, samtidig her Nørrebrosolcelle laug fået lov til at benyttet vores
tag til deres solceller. Tages med til bestyrelsesmødet på tirsdag.
4. Indkomne:
- Klage over fest fredag d. 26/10 *Lukket punkt, kun for særligt indbudte*: Der var
musik fra anlægget efter kl. 5 (til ca. kl. 7). Beboerrådet har indbudt til dialog med klager,
afholder af festen og BR. Klager kunne desværre ikke komme. Afstemning om hvor meget der
skal trækkes. Der trækkes 300 kr. i alt.
- Ansøgning om penge til Torsdags Café, afholdt af Festudvalget *Lukket punkt*.
Festudvalget har sendt et budget, og ansøger Beboerrådet om kr. 5000,-. Ansøgningen i møde
kommes og udgifterne deles lige over med Tarmenkassen.
- Dispensationsansøgning ang. fremleje til person, der ikke er studieaktiv *Lukket
punkt*. Den ikke-studieaktive del af beboer i en lejlighed ønsker at fremleje sit værelse ud til
en der heller ikke er studerende. Iflg reglerne skal alle fremlejetagere fremvise studieaktivitet.
Dispensation givet.
5. Evt.
Daniel reklamerer og opfodrer beboere på kollegiet til at komme til Torsdagscaféen.
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6. næste møde
Beboermøde Torsdag d. 29.11 kl. 18.30, Tarmen, hvor det nye beboerråd mødes og aftaler
dato for konstituerende møde.
Liv Lauritsen
Sekretær for BR
d. 18. november 2007
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