
Referat af beboerrådsmødet d. 4/2 2010 kl. 19.30

Tilstede: Myuran, Thue, Christian, Lars, Daniel, Nikolaj, Jan.
Ikke tilstede: Lasse.
Afbud: Henrik og Maria.

1.   Formanden åbner mødet  
1.1. Valg af dirigent.

 Christian blev valgt til dirigent.
1.2. Godkendelse af dagsordenen.

 Dagsordenen blev enstemmigt godkendt.

2.   Meddelelser  

3  . Nye sager  
3.1. Brandalarm (Myuran).

 Kollegiets brandalarm blev aktiveret 3 gange på en aften for et par uger siden. Der var alle gange tale om falsk 
alarm. Myuran og Jan var ude på en checkrunde, mens brandalarmen var aktiveret. Alle 3 gange blev 
brandalarmen deaktiveret, inden de nåede rundt til alle køkkener. Myuran foreslog at adgangen til alarmens 
afbryder bliver afskærmet, så sikkerheden ikke vil blive kompromitteret i tilfældet af brand. Han foreslog 
ligeledes oprettelse af brandvagter, der skal tage en runde omkring på køkkenerne for at be- eller afkræfte om 
der er brand i tilfælde af at alarmen lyder.

o Det blev besluttet at Daniel ville undersøge om glasforseglingerne på kontakterne, der aktiverer 
brandalarmen, var blevet brudt, så vi kan nå til klarhed om hvorvidt der er tale om en systemfejl eller 
om alarmen er blevet aktiveret af nogen.

o Mht. afskærmning fandt beboerrådet, at det er nødvendigt at lempe adgangen til afbryderen. Mht. 
spørgsmålet om brandvagter blev der ikke fundet nogen løsning.

3.2. Ansøgning om tilladelse til at spille livemusik i Tarmen 16/4 (Johan).
 Tilladelse bevilget.

3.3. Tilbud fra Parknet (Thue).

 Thue har været i korrespondance med Parknet, om et tilbud på internet. Tilbuddet har den fordel at Parknet kan 
overtage hele driften af vores netværk. En ulempe er dog at forbindelsen vil komme til at koste ca. 45. pr 
beboer i stedet for vores nuværende ca. 40 kr. Ulempen opvejes dog af at når Thue flytter, så vil kollegiet være 
nødt til at hyre anden assistance til administrationen af netværket, hvilket formentlig vil være dyrere end 
Parknet-løsningen. Parknet kan ligeledes tilbyde billige VOIP og kabel-tv løsninger. På sigt vil de også kunne 
tilbyde IPTV. 

o Det blev besluttet at:
 Thue indhenter et konkret tilbud fra Parknet, som beboerrådet vil tage op på næste møde.
 Christian undersøger Parknets tv-pakker overfor TDC´s.

 Tv-spørgsmålet vil blive taget op på næste beboermøde.
3.4. Ansøgning om tilladelse til at holde fest søndag d. 4/4 (René, Fogedmarken 10 2. tv).

 Ansøgning bevilget.

4. Igangværende sager
4.1. Parkeringspladser (Henrik).

 Intet nyt.
4.2. Istandsættelse af poolrummet (Daniel og Lars).

 Daniel og Lars kigger på det en gang i løbet af foråret.
4.3. Indkøb til motionsrummet (Lars).

 Behov: Indkøb af wire til reparation af maskine, Cliplåse, Stjernelåse. Budget ca. 6-700 kr.
o Indkøb bevilget.

 Behov: Anlæg.
o Christian sender i første omgang en besked ud på hjemmesiden, for at høre om der nogle på kollegiet 

der har noget hifi de kan undvære til motionsrummet.
4.4. Indbrud i lejlighederne (Henrik).
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 Henrik var ikke tilstede på mødet, så punktet blev udskudt. Daniel udarbejder i mellemtiden et opslag til 
lejlighedsfløjen.

 Overvågning: Tages op på næste beboermøde.
4.5. Bevægelsessensorer (Daniel).

 Daniel undersøger sagen.
4.6. Projektor (Christian).

 Christian indhenter et nyt tilbud på en projektor.

5. Evt.

6. næste møde
1/3-2010
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