Referat af beboermødet torsdag d. 29. november
2007 kl. 18.30 i Tarmen
Formalia: Valg af dirigent (Jon)- Godkendelse af dagsorden- godkendt.
Beboerrådets årsberetning ved formanden: Britta. Vi har fået ny inspektør Martin i
maj måned. Arno, tidligere inspektør, er desværre afgået ved døden for at par måneder
siden. Magnetlåse kommer til at være på alle døre på kollegiet. Nye gulve i vær. og
lejlighederne når nye flytter ind. Motionsrummet og musikrummet er blevet genåbnet.
Tarmen ser frem til en renovering, allerede fra december måned af.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber (Revisor: Emil)
o Kollegiegården. Ingen spørgsmål til det omdelte. Er godkendt af bestyrelsen.
o Beboerrådets kasse (Anne, kasserer). Gennemgås af kassereren. Godkendt af
revisoren. Det fulde regnskab kan beses hos kassereren (ny: Daniel).
o Tarmen (Myuran, Tarmboss): Gennemgås. Godkendt. Der spørges til hvorfor den
smadrede rude ikke blev betalt via kollegiets forsikring. Tages videre til Martin.
o Festudvalget: Fremlægges. Bemærkninger fra revisoren, godkendes dog
alligevel. Diskussion omkring bl.a. Festudvalgets bar-priser, da regnskabet viser
at de fleste fester giver underskud. Mange mener at det sociale i at have et
festudvalg er vigtigere, end det at det giver overskud.
4. Valg af medlemmer til beboerrådet:
o 3 medlemmer er til valg. Man vælges til en 2-års periode: Alle medlemmer
vælges blandt beboerrådes suppleanter: Henrik Corfitsen (in absentia), Daniel
Dybdal og Thue Kristensen er nye medlemmer.
5. Valg af suppleanter til beboerrådet
o 3 suppleanter er til valg. Man vælges til en 2-års periode: Da Daniel og Thue
blev valgt til medlemmer er der nu 5 suppleanter på valg hhv. 3 til 2 års periode
og 2 til ét års periode: Kampvalg (ikke valgt, men opstillet Jakob 10, 3. th):
Mette Hansen 8, 3.tv, Andreas Jørgensen v. 520 og Jan Jørgensen v. 525
blev valgt til 2 år. Rune Lassen 8, 1. th og Lars Juul Hansen v. 616 til 1 år.
6. Valg af formand for beboerrådet: vælges blandt de fem beboerrådsmedlemmer:
Ingen. Findes på førstkommende beboerrådsmøde (d. 12. december kl. 19.30), hvor
beboerrådet skal konstitueres.
7. Valg af næstformand for beboerrådet: vælges blandt de fem
beboerrådsmedlemmer: Daniel Dybdal blev valgt ved fredsvalg.
8. Indstilling af bestyrelsesmedlemmer
o 2 medlemmer til valg, vælges blandt beboerrådets medlemmer: Henrik Corfitsen
(in absentia) og Myuran Bala.
9. Indstilling af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne
o 2 suppleanter er til valg, vælges blandt alle medlemmer og suppleanter af
beboerrådet: Thue Kristensen og Daniel Dybdal.
10. Valg af revisor: Vælges blandt alle beboere: Emil Enemærke opg. 14, 2.th
11.Evt. vedtagelse af ny husorden
12. Indkomne forslag:
o Tilladelse til at holde smådyr. (Jon) Afstemning: For: 1, imod: 12 blanke: 2.
Det er hermed fortsat ikke tilladt at holde nogen former for dyr på kollegiet.
o Diskussion om tidligere vedtaget etablering af div. fællesrum: (Jon)
Oplæg ang dette på forummet, hjemmesiden.
 Sy/møde-rum og Værkstedsrum: Afstemning om rummene skal bruges til
disse specifikke rum: Afstemning: for: 1, imod: 8 blanke: 7. Diskussion
hvorvidt beboerrådet skulle have mandat til at beslutte dette. Er på et
tidligere beboermøde vedtaget at der skal laves disse rum.
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Tarmen’s køkken og dansegulv. Bestyrelsen er gået i gang med
renovering af Tarmen: nye lofter, oppudsning af væggen samt
reetablering af køkkenet inde i Tarmen.

13.Eventuelt.
Motionsrum: Der har været afholdt møde, og de har bl.a. diskuteret hvilke maskiner mm.,
der skal være derinde.
Festudvalget regner med af holde Claus’ Cafe under renoveringen af Tarmen, muligvis inde
i poolrummet i stedet.
Der berettes om bestyrelsesmødet i sidste uge: Bl.a. renovering af Tarmen, facadeproblemet især ud mod Eddagården der trænger til at blive renoveret, konvertering af
damp til varmt vand, der arbejdes med at finde en løsning mht. elmålere og dermed
individuel afregning for lejlighedsbeboerne, postkasser i stueniveau endnu ikke fastlagt,
tyverisikring af de to nederste etager i lejlighedsopgange ex. med hjælp fra
Skadesforbyggende Fond. Referat herfra lægges ud på hjemmesiden, når det er godkendt.
Ny sekretær for beboerrådet blev Rune Lassen opg. 8. 1. th.
Næste møde: Beboerrådsmøde onsdag d. 12. december kl. 19.30, Tarmen.
Liv E. Lauritsen
Afgående sekretær for beboerådet
d. 1.12.2007
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