
 Referat af beboerrådsmødet den 8. september 2009 kl. 19.30
 

1.   Formanden åbner mødet  
1.1. Valg af dirigent.

- Henrik blev valgt som dirigent.
1.2. Godkendelse af dagsordenen.

2. Meddelelser
2.1. Opsigelse af lejemål 48-0012-26 (Helle Eskildsen).
2.2. Vores telefonsystem er blevet afmeldt.

- Thue har afmeldt vores telefonsystem, da der ikke var nogle der benyttede det på kollegiet. 
Dette sparer vi en del på. Afmeldingen har kun indflydelse på udgående telefoni.

2.3. Renovering.
- Vores facaderenovering har stået på et godt tid og skrider fremad. - Vi har fået skiftet vores 
varmtvandsbeholder, da det var tid for en udskiftning.
- Kollegiet har fået installeret et blødtvandsanlæg, hvilket betyder at der ikke kommer så meget 
kalk med i vandet. Dette er godt for vaskeriet, da det medfører mindre vedligeholdelse. 
- Pga. gældende lovgivning skal vi have sat postkasser op i gadeplan på Fogedmarken. Disse er 
blevet bestilt og vil blive sat op snart.
- Der er blevet opsat en termostat i Tarmen, der gør det lettere at kontrollere temperaturen.

2.4. Regnskaber skal udfærdiges.
- Da vi snart skal holde beboermøde skal vores regnskaber snart være på plads.

2.5. Wifi i Tarmen
- Thue sætter en trådløs router op tarmen, så man komme på nettet i Tarmen og ude i haven.

3  . Nye sager  
3.1. Beboermøde skal snart afholdes.

- Dato blev sat til den 24. september.
3.2. Klage fra Eddagården.

- I forbindelse med renovationen af kollegiet, har håndværkerne ødelagt en af Eddagårdens 
blomsterkasser. Eddagården har søgt om kompensation. Sagen er sendt videre til FSB’s 
juridiske afdeling.

3.3. Parkeringspladser.
- Gentagne gange har beboere på kollegiet fået bøder på vores egne parkeringspladser, pga. 
vores naboers parkeringsaftale. Henrik har brugt meget tid på at rette trådene ud. Vi blev enige 
om at der måske skal opsættes skilte, så man kan skelne mellem vores og deres pladser, eller 
laves en aftale med et parkeringsselskab. Henrik laver en undersøgelse omkring behovet for 
private parkeringspladser.

3.4. Indkøb til Tarmen.
- Myuran har foreslået at købe to bordfodboldspil og et airhockeyspil til Tarmen og 
poolrummet. Lars taler med festudvalget om de har ønsker til yderligere ting.

3.5. Indkøb til køkken.
- Lars’ køkken trænger til et par nye ting. Lars taler med Martin om hvorvidt dette kan lade sig 
gøre.
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4. Igangværende sager

4.1. Gennemgang af kollegiets el-forbrug.
- Punktet blev droppet. Det var en misforståelse.

5. Evt.

 
6. næste møde

- 24/9
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