Referat af beboermøde onsdag den 11. juni kl. 19 i Tarmen
1. Valg af dirigent (Rune)
2. Præsentation og godkendelse af dagsordenen
godkendt
3. Meddelelser
Husk cykelrazzia, påsæt strip inden 23. juni, afhentes hos Martin
facaderenovering, der er revner, omfanget undersøges i løbet af de næste 3 måneder
grønt regnskab er ankommet fra FSB. Vi ligger generelt pænt i forhold til andre kollegier. Der vil
blive arbejdet på at få regnskabet på hjemmesiden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af budgettet august 2008/2009.
godkendt
5. Indkomne forslag
tilføjelse til husordenen for Tarmen om at begrænse støjgener.
Der bliver snart indkøbt et nyt anlæg med begrænsning på lydstyrken. Det blev ikke fundet
hensigtsmæssigt at kræve vinduerne lukkede.
Det blev vedtaget at følgende tilføjes til husordenen: ”Der er fastsat et maxvolumen vha. spærring
på anlægget. Dette må ikke overskrides.”
ændring af udseende og omgivelser udenfor kollegiegården. (Jakob)
En gruppe kollegianere vil prøve at få penge fra ”Haraldsgade kvarterløft” og andre fonde til
forbedring af kollegiets omgivelser. Alt skal finansieres af fonde dvs. ingen huslejestigninger.
Forslag er fx støjværn ud til vejen, beskære træer, mere stedsegrønt, støjværn på vejen ved
Eddagården, slå haven sammen med naboen. Gruppen er åbne overfor flere forslag og personer der
vil deltage. Henvendelse til Jacob (10, 3th) jacobdag @ gmail.com
Gruppen har fået beboermødets opbakning til at gå videre med projektet. Der vil sandsynligvis
komme et endeligt forslag til beboermødet i oktober.
6. Evt
Mette har fået 3000 kr fra Haraldsgadefonden til minikursus i krydderurter i altankassen. Nærmere
oplysninger følger.
Rengøring. Det blev diskuteret på bestyrelsesmødet at rengøringen ikke fungerer. Det er på tale at
begrænse det areal rengøringspersonalet skal rengøre og overlade mere til beboerne. Der ventes på
tilbagemelding fra Martin, som skal diskutere problemer og løsninger med rengøringspersonalet.
Det blev desuden påpeget at problemet muligvis ligger i rengøringspersonalets arbejdsmoral.
Eddagården vil gerne indføre privatparkering på vejen mellem os og dem. Der er ikke stemning for
det fra kollegiets side.
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