Referat af beboerrådsmødet d. 20/12 2010 kl. 19.00
Til stede: Ane, Jan, Martin og Signe
Afbud: Sarah, Lasse B, Christian, Maria
Ikke til stede: Daniel, Lasse N.

1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent
Jan blev valgt som dirigent.
1.2. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsorden blev godkendt enstemmigt.

2. Meddelelser
Ingen nye meddelelser.

3. Nye sager
3.1. Der skal findes en ny fremlejerepræsentant (Jan).
Signe meldte sig og kontakter FSB samt netudvalg for at komme på mailliste. Signe
vil også opdatere ventelisten på hjemmesiden.
3.2. Reklamefrit kollegium (Martin).
Martin vil undersøge muligheden for at gøre Kollegiegården til et reklame-frit
kollegium idet et stort antal beboere allerede har fravalgt reklamer, dertil bliver en stor
del kasseret direkte. Martin tager kontakt til ’rette instans’ og undersøger hvordan
høring hos beboere kan foregå.
3.3. Opdatering af diverse udvalg og deres opgaver (hjemmeside, mailadresser osv.) (Martin).
Jan vil i foråret tage kontakt til de forskellige udvalg på kollegiet med henblik på at
klarlægge mål og ideer samt få et overblik over mulige budgetposter. Ane vil
endvidere kigge på hjemmesiden og stå for at den bliver opdateret.
3.4. Narko politik.
Der findes ingen skrivelse omkring besiddelse af narkotika i husordenen, dette skal
selvfølgelig indføres. Signe laver et udkast til skrivelsen. En ændring af husordenen
skal godkendes på et beboermøde, hvilket tidligst kan blive i foråret.

4. Igangværende sager
4.1. Rengøringsplan (Martin).
Rengøringspigerne er positive overfor forslaget og udarbejdelse af en plan er i gang.
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4.2. Brandanvisninger (Martin).
Brandanvisninger er godkendt og ophængt på alle køkkener og relevante steder.
Martin har desuden påtaget sig opgaven som brandvagt på kollegiet.
4.3. Kollegiets store forbrug af skadedyrsbekæmpelse og præventive overvejelser (Lasse N).
Punktet blev udskudt til næste møde da Lasse var fraværende.
4.4. Nyt vaskeri 2011 (Lasse B).
Punktet udskudt til næste møde.
4.5. Indkøb til Motionsrummet 2011 (Jan).
100.000 kr. er sat af til indkøb til motionsrummet for kommende budget 2011/12 (start
i august). Jan starter et udvalg op i foråret, som skal stå for indkøb.
5. Evt.
• Sarah har meldt sig som nøglemand.
• Ny mailadresse til beboerrådet. Der kommer utroligt meget spam på den nuværende adresse,
Jan kontakter joachim (net-udvalg) om muligheden for en ny adresse.
• Møde datoer: forslag om at ligge mødet på en fast dato (f.eks. den anden onsdag i hver
måned). Forslaget tages op på næste møde.
• Forslag om at personalet på ejendomskontor inviteres med til møder, hvis flere punkter er
relevante for dem. Der var enighed om at dette var en god ide.
• Forslag om at budgettet for vedligeholdelse 2011/12 ligges på hjemmesiden så beboerne kan
se hvad der er at glæde sig til. Signe skriver et udkast.
6. Næste møde
Næste møde bliver sidst i januar. Datoen bestemmes ved en doodle afstemning (Signe)
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