
Dagsorden for beboerrådsmøde 9/4-2008 kl.18.30

1. Næstformanden åbner mødet 
• Åbning af mødet
• Valg af dirigent
• Godkendelse af dagsorden. 

2. Meddelelser
• Formand fortæller om nyt siden sidst.

o Bestyrelsesmøde - Den selvejende institution Kollegiegården møde den 
24/8

o Individuel el afregning for lejlighedsfløjen bliver endeligt besluttet på 
bestyrelsesmødet 24/4-2008. Pengene kan tages fra henlæggelserne.

o Sæbebeholderne til alle vaskemaskiner er blevet blændet. 

o Det  er  muligt  at  søge  om  støtte  to  gange  årligt  til  forbedring  af 
inventar på køkkenerne.

o Netværks update efter udskiftninger af server dele, thue?

o Der er klorin tilgængeligt til bekæmpelse af skimmelsvamp afhentning 
ved  inspektørkontoret.  Beboeren  må  selv  købe 
atamon(svampedræbende), da dette ikke kan købes via fællesindkøb. 
(kvartalsbrev) 

o Præventiv sikring imod indbrud og tyveri (Rune)
 Opsætning af kamera attrapper og klistermærker
 Der er afsendt forespørgsel på klistermærker til Billeboelle

3. Igangværende sager

• Spørgeskema er det godkendt?(Rune)
o Bliver printet på fredag og sent rundt til alle kollegiets beboere.

• Krydderurter til haven(Mette)
o Der kommet tilbud fra en planteskole på plante kasser
o Der mangler forsat tilbud fra entreprenører på beton rør.

• Renovering af tagterrassen er der kommet yderliggere information fra 
beboeren som efterspurgte ændringer?(Henrik)

• Nøgle system og udskiftning af låse. (Rune)
o Elektroniske låse koster ca. 3000kr./stk. total 717000kr.
o Standard Roku lås koster 500-1000kr./stk. total 119500-239000kr. 
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Der er støtte til Rokulåse, men der må gerne komme magnetlåse på de resterende 
rum i kælderen. Samtidig skal det indskærpes over for salto låse at deres system ikke 
virker optimalt.  

4. Nye sager til diskussion og evt. beslutning

• Bestyrelsesmøde -  Den selvejende institution  Kollegiegården diskussion af 
dagsordenen (Rune)

o Der er ingen yderligere ønsker til dagsordenen og det anbefales folk at 
kommer til bestyrrelsesmødet selvom de ikke er med i bestyrrelsen.

• Oprydning af Pool-rummet:
o  Der har endnu engang været problemer med folk ikke kan rydde op i 

poolrummet.  -  Daniel  går  videre  med sagen  til  Martin  for  at  finde 
de/den skyldige og stille dem til ansvar. Eftersom der er tale om grov 
misligholdelse  af  kollegiet  vil  personen/personerne  få  en  skriftlig 
advarsel.

• Aflønning af kasserer med 200kr pr. måned. (Daniel)
Det er vedtaget

• Netværks udvalget Håndtering af piratkopiering (Lars&Thue)
Hvis en person bliver taget i ulovlig piratkopiering vil personens internet 
forbindelse bliver lukket og de skal kontakte netværks udvalget. 
Udelukkelsen sker på baggrund deres fysiske computer adresse(mac 
adressen) og kun menneskelige aflæsningsfejl kan udelukke en forkert 
person. 

 
5. Evt.

• Dispentation til fest op til helligdag den 30/4
o Vedtaget

• Festudvalget vil gerne ansøge om støtte til TDC. Det drejer sig 
om 50kr. pr. deltager til dækning af middagen.

Vi ved først imorgen hvad det endelige deltager-antal bliver. 
Sidste år var vi vist omkring 75, men mon ikke vi bliver lidt flere 
i år...

Umiddelbart er der vel ikke nogen tvivl om at vi skal støtte et så 
vigtigt socialt arrangement.

o Vedtaget

Næste møde
14/5 kl.19.30
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Rune Nørbæk Lassen
Sekretær for BR

d. 9 april ’08
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