Referat af beboerrådsmøde 30/8 2011
Til stede: Signe, Sara, Jan, Lasse B
Afbud: Christian, Daniel
Ikke til stede: Martin, Ane
1. Mødet åbnes
1.1. Valg af dirigent
Signe blev valgt
1.2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser
Driftsmøde 25/8: Indeklima-konsulent har været forbi kollegiet, udbrud af skimmelsvamp er ikke
værre end at beboerne selv kan holde det nede. Beboerne har selv ansvar for at
støvsuge og spraye hvilket vil holde svampen nede. Instruktioner er på vej. Det ville
desuden være en god ide med et informationsarrangement.
Gavl maleri. En del af kvarter-løft Haraldsgade. Kommer ikke til at koste kollegiet
penge. Kunstneren undersøger om det er muligt at få tilladelse hertil. – Beboerrådet
bakker op om idéen.
Budget 2010/2011 blev overskredet. Dette får umiddelbart ingen konsekvenser for
kollegianerne.
Henvendelse fra vuggestuen; det flyder i haven med bl.a. knive og madaffald. Generelt skal
beboerne blive bedre til at rydde op – dette gælder også for efterladte optændingsmaterialer.
Svarbrev sendes til vuggestuen (Signe)
3. Nye sager
3.1 Planer for hvordan FSB-kollegianer puljen skal fordeles (Signe)
En del af pengene er brugt på borde til Tarmen. Der er stadig ca. 70.000 kr i puljen.
Pengene fordeles to gange i løbet af året. Beboerrådet tager stilling til de forslag der
kommer ind. Der kan søges penge til inventar – primært møbler – til værdigt
trængende. Postkasse oprettes til formålet. (Signe)

3.2 Planer for fornyelse af ude-områder
Forslag: flere cykel p-pladser, udvide flisegang mellem Tarmen og indkørslen, evt.
nedlægge motorcykel parkeringspladser, mere grønt foran Tarmen. Da der ingen
konkrete forslag er sættes projektet på stand-by.

4. Igangværende sager
4.1. Jubilæumsfesten (Ane og Sarah)
Intet nyt. Der er planlægningsmøde i september.
4.2. Status sparerbrusere (Lasse B)
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Problemet vedr. øget vand forbrug løste sig selv. Det blev besluttet at det stadig er en
god ide at undersøge muligheden for sparerbrusere.
4.3. Status rengøringsplan (Martin)
Martin var ikke til stede. Status uvis.
4.4. Afslutning på regnskab 2009/2010(Daniel)
Regnskabet er færdigt det er dog ikke godkendt.
Der er pt. 18.630 kr. i beboerrådets kasse, pengene skal bruges inden vi kan søge
rådighedsbeløbet for det kommende år. Sara tjekker op på hvornår pengene kan og
skal søges.
Før Daniel rejser skal han lave en fuldmagt til Jan på kassererens vegne.
4.5 Opdatering af hjemmesiden (Daniel)
Hjemmesiden og husordenen er ikke opdateret med de nye punkter til husordenen
vedtaget i december. Opdatering skal gøres ved lejlighed.
5. Evt.
Kunstneren bag gavlmaleriet ønsker beboernes opbakning. Skitsen samt en beskrivelse af projektet
ligges på kollegiets facebook gruppe (Jan)
Sara agerer sekretær-vikar i september og oktober måned.

6. Næste møde
Mandag d. 26. september, kl. 20.00
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