Referat af beboerrådsmøde d. 28/2 2011
Til stede: Jan, Lasse B., Ane, Maria, Daniel, Signe
Afbud: Martin, Sara
Ikke til stede: Lasse N., Christian

1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent
Jan blev valgt som dirigent
1.2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Meddelelser
• Daniel er i gang med opdatering af husordenen, men da flere nye punkter er på vej, bliver
den ikke færdiggjort før efter beboermødet i april.
3. Nye sager
3.1. Behandling af ansøgning om tilskud til filmklubben
Filmklubbens ansøgning blev godkendt.
3.2. Beboernes indflydelse på indkøb til kollegiet (Lasse B)
Kollegianere har undret sig over indkøb til køkkenerne, som ikke alle finder
nødvendige (f.eks. fladskærme og knager). Kan penegene ikke bruges bedre? Lasse og
Jan snakker med Kaj og Martin vedr. info via hjemmeside samt at beboerrådet
informeres ved indkøb af ikke-drifts relaterede ting.
3.3. Penge til renovering af Tarmen (Martin og Jan)
Der er afsat penge i budgettet til renovering af gulv og vægge. 100.000 kr. til
yderligere forbedringer er igen forsvundet fra budgettet – men beløbet blev bekræftet
på sidste møde med Henrik Juul.
4. Igangværende sager
4.1. Kollegiets store forbrug af skadedyrsbekæmpelse og præventive overvejelser (Lasse N).
Lasse N var ikke var til stede og punktet udskydes.
4.2. Nyt vaskeri 2011 (Lasse B).
Lasse B har skrevet til Industrikollegiet angående deres erfaringer med fri vask mod et
fast månedligt beløb. Han har endnu ikke fået svar.
5. Evt.
•

Der er afsat penge til forbedring af gård/have. Forslag om flere cykelpladser som
et af initiativerne. Desuden har FSB foreslået at en plan for haven kunne
udarbejdes af arkitektstuderende eller andre interesserede kollegianere.
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•

•

•

Hvorfor går nogle af alle budgetpengene ikke til bekæmpelse af svamp og
reparation af utætte vinduer? Lasse og Jan tager det med til næste budgetmøde
(Lasse, Jan)
Forslag om affaldssortering af dåser og konserves. Dette skal gøres på et
beboerinitiativ. Maria undersøger om der er interesse for det hos beboere samt
frivillige eller lønnede personer til at køre containerne til tømning. Initiativet skal
koordinere med Kaj og Martin (Maria)
Dato for beboermøde er fastsat til onsdag d. 6. april. kl. 20.00. Følgende tilføjelser
til husordenen skal til afstemning: regler for ’Endetarmen’, narkopolitik på
kollegiet, tvunget tilmelding til nyhedsmail fra kollegiet.
Jubilæumsfest i efteråret. 100.000 kr. er afsat til en fest. Et udvalg/festudvalget
skal planlægge festen. Forslag om et åbent hus arrangement på plænen i
sensommeren og fest i Tarmen om aftenen. Lasse B kontakter Henrik Juul
angående rammer for festen samt brug af pengene. (Lasse B)

6. Næste møde
Næste møde holdes d. 28. marts.

Side 2 af 2

