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Referat af beboerrådsmøde d. 24/1 2011 kl. 20.00 
 
Til stede: Jan, Ane, Sarah, Lasse N, Martin H, Maria, Christoffer, Annette, Daniel, Signe 
Afbud: Christian 
Ikke til stede: Lasse B 
 
 
1. Formanden åbner mødet 
1.1. Valg af dirigent 
 Martin blev valgt som dirigent 
 
1.2. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsordenen blev godkendt enstemmigt 
 
 
2. Meddelelser 

• Daniel har trukket sig fra posten som kasserer, men bliver som medlem af beboerrådet. 
 

• Proceduren for tilbud på lejlighed er ændret af CIU repræsentanten således, at de 3 øverste 
på ventelisten tilbydes lejligheden pr mail og telefon. Svarfristen bliver på ca. 5 dage. 

 

3. Nye sager 
3.1. Nøglesystem til poolrummet (poolrumsudvalget) 

Reglerne omkring pool-rummet (’Endetarmen’) skal tilføjes husordenen, og derfor 
tages op og godkendes på et beboermøde. Indtil sådan møde har fundet sted er 
reglerne midlertidigt godkendt af beboerrådet. 

  
3.2. Der skal findes en ny kasserer for beboerrådet (Signe) 
 Sarah er valgt som ny kasserer 
 
3.3. Der skal findes en ny næstformand for beboerrådet (Signe) 
 Daniel bliver på posten som næstformand 
 
3.4. Forslag om at sætte en fast dag til beboerrådsmøder (Signe) 

Beboerrådsmødet kommer fremover til at ligge den sidste mandag i måneden. I første 
omgang bliver det i en prøveperiode, hvorefter vi tager forslag op igen.  

 
3.5. ’Løse ender’ efter gl. beboerrådsformand (Signe) 

Parkeringsskilt til Eddagården er aldrig blevet bestilt. Det blev besluttet ikke at gøre 
mere ved sagen. 

 
3.6. Regler for fremleje af værelser/lejlighed (Signe) 

Annette Rise (sagsbehandler, FSB) har udtrykt undren over nogle af Kollegiegårdens 
fremlejeregler, da lejere af lejligheder efter kontraktoverdragelse kun har mulighed 
for at fremleje et værelse for max. 2 år af gangen. Denne regel er ikke gældende for 
faste fremlejetagere i lejlighederne, Signe laver en tilføjelse i fremlejekontrakten. 
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Flere ikke-studerende bliver boende billigt i lejlighederne efter studieophør ved at 
fremleje et værelse til en studerende. Problematikken blev diskuteret og Signe 
snakker med Annette Rise om det er muligt at ændre reglerne så studieaktivitets-
kontrol skal gælde for den der står i kontrakten. 

Evt. ændring må til diskussion på et beboermøde for at kunne ændres. 
 
3.7. Opdatering af husordenen (Signe) 

Der er mange mangler og forældede punkter i den udgave af husordenen, som ligger 
på hjemmesiden. Daniel opdaterer den sammen med Joakim. 

 
 
4. Igangværende sager 
4.1. Rengøringsplan (Martin).  
 Udarbejdelse af en plan er i gang. 
 
4.2. Kollegiets store forbrug af skadedyrsbekæmpelse og præventive overvejelser (Lasse N).  

Lasse var ikke til stede og punktet udskydes til næste møde. 
 
4.3. Nyt vaskeri 2011 (Lasse B).  

Lasse var ikke til stede. Det blev besluttet at der arrangeres et møde med 
inspektørerne for at diskutere mulige tiltag.  

 
4.4. Reklamefrit kollegium (Martin). 

Der vil snart starte en spørgerunde pr. mail, hvis flertallet af kollegianerne ikke har 
modsigelser gennemføres forslaget.   

 
 
5. Evt. 

• Nye knagerækker er monteret på badene uden kollegianerne er informeret. Ane snakker med 
inspektørerne om mangel på information fra deres side.  

• Renovering af tarmen. Der blev på FSB møde i 2010 afsat penge til renovering af Tarmen. 
Disse penge blev ikke nævnt ved bygningsgennemgang i december 2010. Martin og Jan 
kontakter Henrik Juul (Driftschef, FSB) angående denne post og om pengene evt. kan hentes 
andetsteds. 

• Henrik Juul, FSB inviteres til møde med Beboerrådet, med henblik på mere information om 
tiltag på Kollegiet og økonomien.  

• Nye borde og stole til Tarmen (stabelbare!): Tarmkassen og penge fra driftskontoen 
finansierer stolene, men der mangler ca. 5000 kr. Tarmbosserne vil sende en ansøgning 
herom til Beboerrådet.  

 
 
6. Næste møde 
Mandag d. 28. feb. Kl. 20.00 


