Referat af beboerrådsmøde den 8. januar 2009 kl. 19.00 i Tarmen
Tilstede: Thue, Daniel, Myuran, Henrik, Mette, Jan, Lasse, Andreas
Afbud: Lars
Ikke tilstede: Nikolaj
1. Formanden åbner mødet
1.1. valg af dirigent.
Andreas vælges som dirigent.
1.2. godkendelse af dagsordenen.
Dagsordnen godkendes uden bemærkninger.
2. Meddelelser
2.1. Daniel tager orlov
Daniel tager på højskole fra starten af februar, og opfordrer derfor til, at en anden overtager
posterne som sekretær og kasserer.
Jan indvilliger i at overtage posten som sekretær pr. 1. feb.
Da ingen er interesserede i at overtage posten som kasserer fortsætter Daniel på trods af orlov.
2.2. Klagesag afsluttet
De involverede lejere er blevet informeret om beboerrådets beslutning på sidste møde, og er blevet
opfordret til at kontakte Myuran med henblik på at få udbetalt resten af deres depositum.
2.3. Tilbagemelding fra bestyrelsesmøde i FSB
Jvf. referat fra bestyrelsesmødet.
3. Nye sager
3.1. Valg af ny sekretær.
Jan Jørgensen vælges enstemmigt som ny sekretær for beboerrådet fra 1. februar 2009.
Daniel sætter Jan ind i posten.
3.2. Gennemgang af kollegiets el-forbrug. (Emilie, Fogedmarken 10)
Emilie er ikke tilstede, så Mette fremlægger på hendes vegne. Emilie tilbyder som energi-konsulent
at kigge vores grønne-regnskaber igennem. Hun vil gennemgå elforbrug på fællesarealer, køkkener
og evt. værelser og komme med spareforslag. Beboerrådet er klart interesseret og Emilie inviteres
til næste beboermøde for at fremlægge sin ide i flere detaljer.
4. Igangværende sager
4.1. Anlæg i Tarmen. Diskussion af evt. indkomne tilbud. (Myuran)
Der er blevet gjort en del for at reparere det udstyr vi har, så der er generelt ikke stemning for at
bruge penge på nyt før vi har en tilbagemelding fra festudvalget. Daniel kontakter festudvalget og
gør dem opmærksomme på dette.
Hvis det ikke bliver nødvendigt med nyt anlæg, er der penge til andre fornyelser af tarmen.
Festudvalget opfordres derfor til at undersøge prisen på f.eks. et nyt bordfodbold-bord.
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4.2. Nye køkkenskabe? Tilbagemelding fra FSB. (Henrik)
Da der pt. er en del dyre vedligeholdelses-projekter igang, har nye køkkenskabe lav prioritet
foreløbigt. Det vurderes at det fortsat er billigere med periodevise sprøjtninger mod skadedyr end
udskiftning af skabene.
4.3. Førstehjælpskasser til køkkenerne. (Daniel)
Daniel er igang med at forfatte en ansøgning til Tryg-fonden. Denne skulle snart ligge klar.
4.4. Rengøring. Tilbagemelding fra inspektøren. (Lars)
Lars har ikke haft mulighed for at kontakte inspektøren.
Flere køkkener er ikke blevet rengjort i flere uger. Den ene rengøringsdame er angiveligt bortrejst
for en længere periode i forbindelse med et dødsfald i hendes nære omgangskreds.
Daniel kontakter inspektøren mhp. at få løst problemet med den manglende rengøring.
4.5. Opgradering af netværk. (Thue)
Netværket er opgraderet til 100 Mbit som vedtaget på sidste møde.
5. Evt.
5.1. Fest for aktive beboere. (Myuran)
Der er gået over et år siden sidste fest for kollegiets aktive beboere. Beboerrådet fordømmer denne
udvikling i skarpe vendinger og skrider heltmodigt til handling:
Der fastsættes en dato - Fredag d. 27. feb. Tarmen reserves.
Til festen inviteres alle aktive medlemmer af beboerrådet, festudvalget og netudvalget.
Festudvalget opfordres til at arrangere festen – de kan deres kram! Beboerrådet yder tilskud til mad
og drikke.
6. næste møde
Tirsdag d. 3/2 kl. 19.00

Daniel Dybdal
Sekretær for beboerrådet
8. januar 2008
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