
Referat af beboerrådsmøde onsdag den 10. september 2008 kl 19.00

Til stede: Katrine, Lars, Daniel, Muyran, Thue, Andreas, Jan
Ikke til stede: Rune, Henrik
Afbud: ingen

1. Formanden åbner mødet
-valg af dirigent
-godkendelse af dagsordenen

2. Meddelelser
Ingen meddelelser

3. Igangværende sager
-nyt anlæg til tarmen (Myuran)
Det gamle anlæg er blevet ordnet, så der ikke er løse ledninger og det ikke kan skrues for højt op, så 
der er ikke behov for et nyt anlæg.

-parkeringspladser mod Eddagården (Henrik)
Udskydes til næste møde

4. Nye sager
-lys og gardiner i tarmen (Lars)
Lyset bliver ikke forbedret. Gardiner skal søges hos FSB. Festudvalget vil finde et tilbud på 
gardiner. Festudvalget vil finde et tilbud på standerlamper, som betales af tarmkassen, hvis beløbet 
ikke er for stort.

-planlægning af beboermøde (Katrine)
Beboermødet afholdes tirsdag den 28. oktober kl. 19. Foreløbige punkter: Renovering af haven 
(Mette kontakter de ansvarlige), diverse regnskaber skal fremlægges, valg af nyt beboerråd.

- Nøgler til festudvalget. (Daniel)
Festudvalgets musikansvarlige og lageransvarlige vil gerne have opgraderet deres magnetnøgler så 
de har adgang til tarmen. De berørte personer får adgang af Martin

-Pyntning af Tarmen. (Daniel)
Festudvalget vil gerne lave en aktivitetsdag for at gøre tarmen lidt mere festlig. Fx male baren, 
indkøbe barstole og pynte væggen. Vedrørende væggen snakker festudvalget med Martin om hvad 
der kan lade sig gøre, hvorefter et mere detaljeret plan fremlægges for beboerrådet. Ingen 
indvendinger mod de andre tiltag.

5. Evt.
6.ydre har stadig ikke fået sin opvaskemaskine. Der skal tages fat i Martin igen.

Daniel finder ud af hvordan pengene til køkkeninventar administreres.

Folk smider meget tøj ud. Det anbefales at give det til genbrug i stedet. Der står en container bag 
rigshospitalets kollegium.



(Thue ankommet)
Daniel vil gerne søge om førstehjælpskasser til køkkenerne hos diverse fonde.

Der afholdes piratfest den 27. september

6. næste møde
Onsdag den 8. oktober kl. 19.00

Katrine Rude Laub
10-9-08


