Referat af beboerrådsmødet d. 11/11 2010 kl. 20.00
Til stede: Lasse N, Lasse B, Martin, Daniel og Jan
Ikke til stede: Christian
Afbud: Ane, Signe, Sarah & Maria
1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent.
• Lasse Bach blev valgt som dirigent
1.2. Godkendelse af dagsordenen.
• Dagsorden blev godkendt enstemmigt.
2. Meddelelser
2.1. Bestyrelsesmøde afholdes d. 18. november (Jan)
• På dette møde diskuteres og godkendes bl.a. kollegiets regnskab og næste års budget. (Dagsorden
kan fås gennem Jan). Jan og Lasse Bach deltager fra Beboerrådet.
2.2. Der er blevet afholdt bygningsgennemgangsmøde med Henrik Juul Nielsen fra FSB (Jan).
• Dette møde finder sted en gang om året og omhandler bl.a. fejl og mangler ved bygningen samt
planer om vedligeholdelse og fornyelse. Jan, Lasse B og Martin deltog i mødet som repræsentanter
for Beboerrådet. Af konkrete emner, er kollegiets forbrug af skadedyrsbekæmpelse blevet diskuteret
(mere om dette under ’nye sager’).
• Der eksisterer en pujle, hvor køkkenerne kan søge om tilskud til nye borde, stole, sofaer og lign.
Denne pulje vil i 2011 udgøre 75.000 kr. Beboerrådet vil administrere denne pulje direkte og vil
behandler indkomne ansøgninger fra køkkenerne.
• Der er afsat 100.000 kr. til nyanskaffelser til motionsrummet i 2011. Hvordan dette beløb skal
prioriteres må diskuteres på næste beboerrådsmøde.
• Der er afsat 200.000 kr. til renovation af udearealerne.
• Der er afsat 75.000 kr. til renovation af Tarmen og Billiardrummet. Der er enighed om at
festudvalget i vid udstrækning skal have indflydelse på disponeringen af disse midler. Ifølge Lasse
B, har Martin oplyst, at nyanskaffelser til billiardrummet nemt kan blive forsikret.
• Der er ligeledes blevet sat penge af til anskaffelse af basale rengøringsremedier til hvert køkken.
• Det skal nævnes at alle 2011 beløbene først er tilgængelige fra 1. august 2011 da Kollegiegården
kører med forskudt regnskabsår.
3. Nye sager
3.1. Rengøringsplan (Martin).
• Martin har snakket med rengøringsdamerne. De er meget positivt indstillede overfor at få en klar
rengøringsplan og få denne hængt op på køkkenerne
3.2. Brandanvisninger (Martin).
• Der bliver lavet en intern brandinstruks. Der vil blive hængt laminerede sedler op ved alarmerne og
på hvert køkken.
3.3. Kollegiets store forbrug af skadedyrsbekæmpelse og præventive overvejelser (Jan).
• Dette blev diskuteret på bygningsgennemgangsmødet. Driftschefen mente at de relativt hyppige
udbrud skyldes den sociale omgangsform på kollegiet. Det virker dog usandsynligt at dette skulle
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være den eneste årsag. Lasse N kigger på Statens Seruminstituts hjemmeside for at se, om vi kan
finde nogle tips og tricks vi kan give videre til beboerne.
3.4. Overvejelser omkring vaskeriet (Lasse).
• På industrikollegiet har de omstruktureret deres vaskesystem, så de betaler et engangsbeløb over
huslejen og ellers har gratis vaske. Der er enighed om at det lyder som en god model. I forbindelse
med renovation af vaskeriet i 2011 skal det undersøges om vi kan kopiere denne model. Der er også
stemning for at undersøge, om vi kan gøre vaskeriet mere miljøvenligt.
3.5. Overvejelser omkring motionsrummet (Jan).
• Jan står i første omgang for at organisere et motionsrums-udvalg der kan komme med forslag til
nyanskaffelser for de 100.000 kr. der er afsat i 2011-budgettet.
4. Igangværende sager
Ingen
5. Evt.
- Uffe fra RHK har spurgt om de må låne Tarmen til generalforsamling onsdag d.17. De får de lov til.
- Alle de aktive – herunder beboerrådet – er inviteret til julefrokost af festudvalget. Det bliver lørdag d.
27/11, som opvarmning til julefesten.
6. Næste møde

D. 22/12 2010 kl. 19.00
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