Referat af beboerrådsmøde d. 28/3 2011
Til stede: Sarah, Maria, Lasse B., Jan, Signe, Ane
Afbud: Ikke til stede: Daniel, Lasse N., Martin, Christian

1. Formanden åbner mødet
1.1. Valg af dirigent
Lasse blev valgt som dirigent
1.2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt
2. Meddelelser
Jan gav et kort referat af sidste bestyrelsesmøde. Renovering af Tarmen blev diskuteret, tarmbosserne og inspektørerne har forslået at flisegulvet bliver erstattet af et epoxy gulv. Bestyrelsen
hælder mere til renovering og grundig behandling af det nuværende gulv. Der var umiddelbart
opbakning til dette i beboerrådet.
3. Nye sager
3.1. Fornyelse af ude områderne (Lasse B)
Som nævnt på sidste beboerrådsmøde har bestyrelsen forslået at kollegianerne skal
være med til at planlægge og bestemme hvordan vi kan forbedre ude arealerne.
Punktet tages med på beboermøde d. 6. april. Lasse laver oplæg hertil.
3.2. Diskussion af rengøring
Forslag om at kollegianerne bliver inddraget mere i rengøring på kollegiet. Hvad er
den generelle holdning til dette? Punktet tages med til beboermøde d. 6. april.

4. Igangværende sager
4.1. Nyt om Jubilæusfesten (Lasse B)
Der er afsat 100.000 kr. til festen. Der er ingen rammer for festens udformning. Jan fra
FSB var med til at arrangerer sidste jubilæumsfest og kan bruges som kontakt person.
Henrik fra FSB også meget behjælpelig. Ane og Sarah meldte sig som primus motor
for planlægning af festen.
4.2. Nyt om affaldssortering (Maria)
Idéen er blevet testet på 1.y. Det viste sig mere tidskrævende og besværligt end
antager. Idéen blev skrotet.
4.3. Evt. nyt om vaskeri (Lasse B)
Industri kollegiet har svaret på henvendelsen fra Lasse. De har ikke opgjort om det har
været en økonomisk fordel at ændre afbetaling af vask til en fast månedlig udgift.
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På Kollegiegården må beregninger laves når de nye maskiner købes for at afgøre om
en omlægning betaling kan betale sig.
4.4. Planlægning af beboermøde d. 6.april 2011
Signe laver en dagsorden og sender den ud asap.
Sarah køber snacks
Dem der kan mødes kl. 19.30 på dagen for at klargøre.
5. Evt.
 Der er sendt et spørgsmål til beboerrådet på forummet ang. Stigning af udgifter til el samt
administartive poster. Dette tages op på Beboermøde som en del af formandens beretning.
 Hjemmesiden trænger til forårsrengøring og fornyelse. Netudvalget kontaktes ang. Deres
muligheder samt lyst til at forny den. Maria.
 FSB-Henrik undersøger om det er muligt at fjerne serveren eller slå sammen med andre FSB
boliger, da det dårligt kan betale sig for Kollegiegården at egen stående.

6. Næste møde
 Beboermøde d. 6. april kl. 20.00
 Næste beboerrådsmøde d. 18. april kl. 20.00.
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