Referat - rådsmøde
Tid og sted: d.01.08.2011 kl. 20:00 Ikol, studierummet
Fremmødte: Ronnie, Rasmus, Asger og Anne
Afbud: Ingen
Valg af dirigent: Rasmus
Valg af referent: Anne

1. Brandalarm I studierummet – har Bjarne lavet den?
• Nej, det tages videre til Karsten
2. Nyt rengøringsselskab – er de tilknyttet fra 1. August?
• Vi tror det var dem der var på kollegiet i dag.
3. Karsten er kommet tilbage.
a. Er der noget han skal sættes i gang med?
• Han har planer om at få sat tavlen op i løbet af de næste par uger.
• Vi har snakket lidt om, hvordan det har fungeret med Bjarne, og det brev Anne
har sendt til Kurt. Karsten
•
•
•
•

Dette må Darran gerne tage til Karsten:
Spørg om vi kan få ”dækket” låsene
Branddør i studierummet
Hvor får man overvågningsklistermærker til vinduer fra? Kan vi få 8-10 stks?

b. Status på sikring af 1.sals værelser.
• Fungerer de midlertidige låse? – Det er svært at sige, men umiddelbart ja. Men
det er en uholdbar løsning. Ronnie nævner, at det er godt, at vi har gjort lidt
ved det. Asger snakker om stærkere vinduesrammer og at vinduet lukker
udadtil i stedet for indad.
• Kan der laves en permanent sikring? Asger snakker om stærkere vinduesrammer
og at vinduet lukker udadtil i stedet for indad. Evt. noget alarm. Eller
låsesystem til gitteret. Der kommenteres på brandregler.
• Karsten undersøger mulighederne med en vinduesmanden. – Rasmus følger op
med Karsten.
4. Evt. gennemgang af status på årsfesten
• Ingen tilmeldte endnu
• Lad os sende en reminder ud 10-14 dage før, på IKOL-gruppen på facebook…
• Rasmus snakker med Christian om DJ-betaling
5. Er der fastlagt dato for igangsættelse af haveprojekt?
• Ikke bestemt dato, nej. Der ventes på svar fra selskabet, der skal levere bom; de

holder åbenbart lang sommerferie, men det skal nok komme.
• Anne sender mail til Ronnie, når der er en dato.
6. Forslag fra beboere:
a. Skilt med overvågning skal have en afskrækkende effekt – Widad 209.
• Klistermærker, som i studierummet skal måske sættes op på flere vinduer ud mod
gaden. Karsten rådspørges. Vi tænker hvert andet vindue.
• Men vi kan ikke sætte skilte eller overvågning på parkeringspladsen.
b. Medieboks til loungen – Andreas 5A (se dagsorden for fulde forslag)
• Alternativet var en computer, men det er ikke så smart, da der ville komme til at
blive gemt en masse film på en fælles computer, kan give problemer med
rettigheder.
• Pointen er, at det bliver MEGET nemmere at se film.
• Prisen er ca. 6-700 kr.
• Vi synes alle, at det er en god idé
• Asger siger til Andreas, at han gerne må købe den, og kan hente penge hos Anne.
Vi regner med, at han er så venlig at sætte den op, og gerne i samråd med
Darran og Ronnie.
7. Diverse oplysninger
• Cykelrazzia er nu færdiggjort
• Taknemmelighed for gavekort til netværksudvalget (fra Andreas)
• Bordtennisbord – godt arbejde.
• Asger har lavet opdatering af nyttige informationer – godt arbejde.
• Rasmus Jarlov, K, spørger om debatmøde – vi tror stadig ikke der vil være stor
nok opbakning. Vi spørger Malene, om det er noget hun vil gå videre med. Der
foreslås en doodle, om folk vil komme, evt. invitere venner. Måske en godbid.
Evt. invitere de andre små kollegier.
8. Evt.
• Ingen af tørretumblere duer ikke – Rasmus tager det med Karsten.
• Ronnie foreslår køb af 2 bat og nogle bolde, ca. 400 kr.
9.Næste møde
• Dato:
• Kage:

5. september kl. 20:00 i studierummet
Anne

