
Referat at ekstraordinært beboermøde d. 19/5 kl. 
19.30

Til stede: Lars, Joakim, Thue, Christian, Mira, Christoffer, Myuran og Jan.
Dirigent: Thue
Referent: Jan

Godkendelse af forslag om overgang til Parknet internet

Forslaget:

I øjeblikket har vi på Kollegiegården en ”rå” internetforbindelse fra NGDC, 
hvilken bliver administreret af netudvalget alene som ulønnet arbejde. Den 
nuværende løsning blev lavet for flere år siden. Det var dengang hvor pålideligt 
internet ikke var lige så kritisk som det er i dag. De opgaver som Netudvalget 
varetager, er blandt andet at håndtere copyright-klager (hvilket kan have 
legale konsekvenser for kollegiet), og at være standby hvis noget i netværket 
går i stykker.
Når centrale medlemmer af Netudvalget flytter fra kollegiet kan det blive et 
problem, og viden om hvordan nettet skal drives derfor går tabt. Det kan også 
være et problem hvis nettet går ned mens netudvalgsmedlemmerne er på ferie 
eller har travlt.
Derfor har netudvalget forhandlet en kontrakt med Parknet (www.parknet.dk), 
om at Parknet overtager den grundlæggende drift at netværket. Det vil blandt 
andet have følgende konsekvenser:

• Parknet vil håndtere abuse-klager (f. eks. over copyright og spam). 
Deres politik på dette punkt lyder identisk med Netudvalgets 
nuværende politik.
• Vi forventer at Parknet har samme liberale politik om 
båndbreddeforbrug som Kollegiegårdens Netudvalg i øjeblikket 
kører.
• Der vil komme en forhøjelse af bolignetbidraget svarende til 
8kr/måned per beboer.
• Der vil være Parknet telefon-support for slutbrugerne hverdage 9-
12.30
• Der vil være mulighed for IP-telefoni (præcis betalings-model skal 
findes senere)
• På sigt kan lejlighederne gå over til kabel-TV via Parknet, hvilket 
vil være billigere end vores nuværende YouSee-løsning (Vi er bundet 
til YouSee indtil april 2011). Etableringen af parknet vil koste circa 
200.000kr, hvoraf de 100.000 er til nye switche. Pengene kan tages 
fra henlæggelserne, så etableringsomkostningerne vil ikke forårsage 
en huslejestigning.
Kollegiegårdens Beboerråd samt FSB's IT-mand har allerede sagt 
god for Parknet-aftalen.
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Netudvalget vil stadig have nogle opgaver(f.eks. drift af 
www.kollegiegaarden.dk)

Afstemning:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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Godkendelse af forslag om Udgifts-baseret fordeling af 
bolignetbidrag mellem værelser og lejligheder

Forslaget:

I øjeblikket betaler hvert værelse 86kr/måned i bolignetbidrag (heraf 16kr for 
TV på køkkenet), og hver lejlighed betaler 70kr/måned. De fleste af kollegiets 
udgifter er dog dobbelt så store for en lejlighed i forhold til et værelse. For 
eksempel er der et internetstik i hvert af de 2 rum i hver kollegielejlighed. 
Beboerrådet foreslår derfor at vi siger til FSB at når de fordeler fællesudgifterne 
i bolignet-bidraget, så skal en 2-rums lejlighed betale det samme som 2 
værelser i værelsesfløjen (minus delen til TV på køkkenet). Den ene 1-rums 
lejlighed svarer til et værelse, og den ene 3-rums lejlighed svarer til 3 værelser.

Afstemning:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
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