Referat af beboerrådsmødet d. 1/3 2010 kl. 19.30
Tilstede: Henrik, Myuran, Lars, Maria, Thue, Jan.
Ikke tilstede: Nikolaj, Daniel, Lasse (På Mauritius).
Afmeldt: Christian.
1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent.
 Henrik blev valgt som dirigent.
1.2. Godkendelse af dagsordenen.
 Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser
2.1. Indbrud på værelsesfløjen.
 Der har været en del indbrud på første sal af kollegiefløjen for nyligt. De indtrængende er brudt ind gennem
vinduerne.
3. Nye sager
3.1. Indbrud på kollegiefløjen.
 Forslag: At sætte hængsler op.
 Handlen: At undersøge mulighederne for at sætte hængsler og de omkostninger det ville indebære.
3.2. Ansøgning fra festudvalget om støtte til TDC.
 Festudvalget har søgt om 5000 kr.
o Ansøgningen blev bevilget.
4. Igangværende sager
4.1. Parkeringspladser (Henrik).
 Henrik har opgivet at få fat i sin første kontakt. Han vil i stedet tage kontakt til shopsign.
4.2. Istandsættelse af poolrummet (Daniel og Lars).
 Intet nyt.
4.3. Indkøb til motionsrummet (Lars).
 Efter en gennemgang af motionsrummets inventar har Lars fundet, at nyindkøb ikke er nødvendigt alligevel.
Han foreslog at kollegiet i stedet prioriterer at anskaffe en romaskine.
o Spørgsmålet om romaskine vil blive taget op senere.
4.4. Indbrud i lejlighederne (Henrik).
 Henrik har talt med Kaj. Adgangsbegrænsning i forhold til lejlighedsfløjen er en mulig løsning. Det vil blot
indebære at enhver beboer i opgangene skal komme ned og få opdateret sin nøgle.
o Løsningen blev vedtaget.
4.5. Bevægelsessensorer (Daniel).
 Intet nyt.
4.6. Projektor (Christian).
 Ny projektor er hermed blevet købt.
4.7. Brandalarm (Daniel).
 Intet nyt.
4.8. Tilbud fra Parknet (Thue).
 Thue ser for tiden på andre løsninger.
 Thue har fundet en IPTV-løsning fra Broadcom til 78 kr. om måneden for deres grundpakke. Løsningen er
mulig både for lejligheder og værelser. Det koster 1399 at oprette abonnementet, hvoraf størstedelen dækker
købet af en iptv-box.
 Thue indhenter et tilbud på tilkaldehjælp i forhold til netværksadministration.
5. Evt.
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6. næste møde
Næste møde bliver d. 1/4-2010
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