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Referat af beboerrådsmøde 
 13/12 2011 kl. 20.00 

 
 
Til stede: Sarah, Christian, Lasse, Lea, Malte, Signe, Kristine 
Afbud: Ane, Jan, Daniel 
Ikke til stede: Martin 
 
1. Mødet åbnes 
1.1. Valg af dirigent 
Lasse blev valgt som dirigent  
  
1.2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt 
 
2. Meddelelser 
2.1. Orientering fra bygningsgennemgang 
Budgetter for næste regnskabsår er vedtaget. Blandt andet skal der købes nye energirigtige 
køleskabe til kollegiefløjen. Lasse sender referat fra mødet til Christian (ny sekretær)  
 

Ny inspektør på kollegiet er tiltrådt; Steen Kragh, blikkenslager uddannet. Velkommen til fra 
beboerrådet. Nyheden skal postes på hjemmesiden. 

3. Nye sager 
3.1 Hjemmesiden (Malte) 
Malte er webmaster i netudvalget og i gang med at opdatere hjemmesiden samt forbedre mailings-
systemet. Den nye hjemmeside forventes at være klar i starten af det nye år. 
Netudvalget får stillet 3000 kr til rådighed til projektet. Bl.a. til ’plug-ins’ (800kr) og andre 
nødvendige forbedringer. 
 
3.2 Valg af sekretær 
Christian blev valgt som ny sekretær. Han overtager posten fra januar 2012 
 
3.3 Indkøb til køkkener 
Køkkenpulje på ca. 80.000 kr. Der gives 4.000 kr. pr. køkken (i alt 52.000), der kan søges om ekstra 
penge hos beboerrådet. Pengene skal gå til inventar til køkkenerne. Forslag om at Martin og Steen 
administrerer pengene – køkkener kan få refunderet det brugte beløb ved at aflevere kvitteringer. 
Lasse vender ideen med ejendomsinspektørerne og laver opslag til køkkenerne.   
 
3.4 'De dyre cyklers rum' 
Der findes på kollegiet et aflåst rum, som kun få beboere har adgang til. Der er i beboerrådet 
enighed om at rummet burde være tilgængeligt for så mange beboere som muligt. Det blev foreslået 
at rummet bruges som tørrerum. Lasse vender ideen med ejendomsinspektørerne.   
 
3.5 Studierum i Tarmen 
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Forslag om at tarmen bruges som læsesal i hverdagene. Tarmen skal være tilgængelig med 
magnetnøgle for alle beboere fra eksempelvis kl 8 – 20, med mindre der er andre arrangementer i 
rummet. Kristine vender ideen med Tarmbosserne.  
 
4. Igangværende sager 
4.1 Internventeliste for fremlejetagere (Signe) 
Forslag om at give fremlejetagere særlige vilkår, hvorved de nemmere kan få værelse på kollegiet 
efter endt fremleje. Enighed om at forslaget droppes.  
 
5. Evt. 
Musikrumsansvarlig, Christian, søger pt. penge til reparation af klaveret i musikrummet.  
Reparationen vil koste 80.000 kr. 
 
Forslag om at det resterende beløb i køkkenpuljen bruges på røgalarmer til lejlighederne. Lasse 
undersøger muligheden for at få rabatpris på ca. 70 røgalarmer.  
 
6. Næste møde 
30. januar kl. 20.00 


