Referat af beboermødet d. 26. oktober kl. 19.30
1. Formanden åbner mødet
1.1.
1.2.
•
1.3.
•
1.4.
•

•

•
•
•

•

Velkomst.
Valg af dirigent.
Jan blev valgt som dirigent.
Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
Formandens årsberetning.
I løbet af det forgangne år har kollegiet indkøbt anlæg og
barstole til Tarmen. Ligeledes er der blevet indkøbt en
projektor og et filmudvalg er ligeledes under opsejling.
Kollegiet har også fået to nye tarmbosser Christoffer og
Annette som har overtaget posten fra Myuran.
Der er blevet bestilt et skilt til at markere kollegiets
parkeringspladser ud mod Eddagården.
Vi har fået renoveret køkkener på værelsesfløjen og fået nye
fladskærme.
Vores gamle poolrum er nu også blevet istandsat.
o Istandsættelsen er et initiativ fra Christoffer og Annettes
side hvor en række af beboere ligeledes har været
involveret. Målet er at poolrummet på sigt skal blive et
lækkert sted med en række faciliteter (f.eks. pool,
bordfodbold, bordtennis etc.), som f.eks. kan bruges hvis
man har gæster eller blot har lyst til at tage et slag
bordfodbold.
o For at vi kan passe godt på rummet må vi have en
adgangsbegrænsning.
o En løsning er blevet foreslået. Den går kort fortalt ud på at
alle køkkenerne på værelsesfløjen hver især får en nøgle.
Det er da det enkelte køkken samlet der bærer ansvaret
for at rummet benyttes på forsvarlig vis.
Der har over en længere periode været talrige indbrud på
lejlighedsfløjen. For at nedbringe antallet af indbrud er der
foretaget adgangsbegrænsning til lejlighedsfløjen, så det kun
er beboerne i lejlighederne der har adgang. Endvidere er
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inspektørerne begyndt at skifte dørene, når dette skønnes
nødvendigt.
• Der har også været talrige indbrud på første sal af
værelsesfløjen ud mod Eddagården. Indbruddene er sket ved
at tyvene er trængt ind gennem vinduerne. For at sikre
værelserne er der blevet installeret en alarmløsning.
Løsningen består af alarmer på vinduerne og sensorer inde på
værelserne. Dette har haft en særdeles god virkning.
2. Godkendelse af regnskaber
•

Beboerrådskassen: Der forefindes ikke et færdigt regnskab
for beboerrådskassen. Beboermødet henstiller til at Daniel
sender det endelige regnskab til gennemgang hos vores
revisor. Regnskabet skal da godkendes på et senere
beboermøde.

3. Valg til beboerrådet
3.1. Valg af medlemmer (fire pladser er på valg).
• Sarah, Ane, Agnete, Signe og Jan stillede op.
o Sarah, Ane og Signe og Jan blev valgt.
3.2. Valg af suppleanter (tre pladser er på valg).
• Martin, Lasse og Lasse stillede op.
o Martin, Lasse og Lasse blev valgt.
3.3. Valg af formand.
• Jan stillede op som formand og blev valgt.
3.4. Valg af kasserer.
• Daniel og Sarah stillede op.
o Daniel blev valgt kasserer.
o Berit fra værelse 311 blev valgt til kritisk revisor.
3.5. Valg af sekretær.
• Signe stillede op og blev valgt.
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4. Sager
4.1. Spørgsmålet om det skal være tilladt at opsætte telte på
græsplænen.
• De fremmødte fandt at det er i orden at sætte telte op plænen
så længe den behandles med respekt.
4.2. Forslag om at ændre på kollegiets boretider for vuggestuens
skyld.
• Vuggestuens forslag blev vedtaget. Det er hermed ikke tilladt
at bore mellem kl. 12 og 14.
4.3. Overgang til Parknet.
• Parknet overtager meget snart driften af kollegiets internet.
Dette inderbærer al drift, logning og varetagelse af copyrightsager. Hvis man ønsker at køre en server skal man sørge for
at få sig en fast ip-adresse. Overgangen til Parknet vil
indebære et par dage med ustabilt internet i overgangsfasen.
4.4. Forslag om brandvagter.
o En ting der efterhånden er sket gentagne gange, er at vores
brandalarm er blevet aktiveret til fester i weekenderne og ikke
er til at stoppe igen, hvilket har bragt en del gener.
o Det blev besluttet at beboerrådet vil sørge for at
procedurer vedr. brandalarmen bliver opdateret og at
brandalarmens serviceaftale bliver undersøgt.
5. Evt.
5.1. Rengøring.
• Der er flere der har haft en oplevelse af at vores
rengøringsdamer skiftevis forsvinder og kommer tilbage når
de er på arbejde. Dette har givet et indtryk af at de ikke er
særlig meget tilstede i arbejdstiden.
Det skal dog nævnes at de har flere rengøringsvogne og derfor
ofte arbejder flere steder i huset på samme tidspunkt.
Af enkelte blev der også stillet spørgsmål omkring kvaliteten
af rengøringen.
o Det blev besluttet at rengøringspersonalets arbejdsplan
skal gennemgås for at se om der kan foretages tiltag der
kan lette deres arbejde. Ligeledes vil rengøringsplanen

Side 3 af 4

5.2.
•

5.3.
•

også kunne være med til at give beboerne en ide
omkring hvornår rengøring finder sted.
o Det blev endvidere besluttet at der skal indføres et
logbogsystem til at følge op på klager.
Sponsorudvalg.
Trine (v. 323) og Anna (v. 310) tilbød at oprette et
sponsorudvalg så kollegiet kan søge legater og fonde til
forskellige formål.
Filmudvalg
Der blev ligeledes besluttet at der oprettes et filmudvalg.
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