Dagsorden 3 oktober 2011
Fremmødte: Alle
Afbud:
Valgafdirigent: Rasmus
Valgaf referent: Trine
Kagebager: Trine

Karsten:
• Er 1. Salslåsene leveret tilbage til Karsten, og er de betalt over driften? (Darran)
o Låsene skal indsamles, da vi kan risikere en bøde. Trine sørger for at det sker.
o ”Bird control”? Ide fra Karsten. God ide! Hurtigst muligt.
• Døralarmer er sat op.
o Karsten vil skaffe overvågningsklistermærker.
o De er kommet. Darran og Rasmus sørger for at de bliver sat op.
• Tilbud på telefonsystem – så vi kan medtage det til bestyrelsesmødet. Darran skaffer det inden
mandag (bestyrelsesmøde).
• Pærer skal skiftes på parkeringspladsens lys.
• 5A har ødelagt deres skydedør (vindue flækket). Karsten kan godt tage det over driften, men
sagde at vi også kan sige, at 5A selv betaler…men det skal vi ikke tage os af. Det skal tages
over driften. Karsten må nævne det selv til bestyrelsesmødet.
Karsten har fået tilbud på nyt gulv i baren. Barudvalget skal kigge på prøver. Betaling over
driften. Darran tager sig af det. Håber det er klaret inden jul!

Sikkerhed:


Diskussion af hvordan vi kan øge sikkerheden på kollegiet bl.a. via dummy kameraer,
opfordring til at holde alle døre låst osv.
o Forsøg på indbrud for nylig på 3A. Hvad gør vi?
o Alle de andre nødudgangsdøre bør ikke have håndtag (Darran taler med Karsten)
o Asger: Dummy-kameraer er en dårlig idé. Rasmus mener det har en effekt. Evt. flere
rigtige kameraer? Vi kan bare ikke rigtig bruge billederne til noget!

o Bedre: At alle er bevidste om, at dørene SKAL være låst!! Information om, at der
HAR været indbrud. Skilte, der husker folk på, at dørene skal låses, fordi der HAR
været indbrud Ronnie og Malene laver opslagene. Darran hjælper med laminering.
o Evt. 2 ekstra kameraer? F.eks. i lounge og op og ned ad trapperne.
o Vi kontakter et sikkerhedsfirma: Rasmus ringer tirsdag og aftaler en tid (i denne uge,
inde bestyrelsesmødet), så vi kan få nogle kompetente forslag til, hvad vi kan gøre!

Årsfesten:
• Til næste år vil vi gerne købe: En wienerstige, en kabeltrommel, stikdåser og vores egen
nødbelysning. (Darran og Rasmus finder tilbud) Er ikke sket endnu!
• Hvad med lys til den nybyggede bar?
o Rasmus og Darran arbejder videre med det

Udlejning:


Er udlejning af den nybyggede bar blevet kommunikeret ud via Ikol.dk?
o Baren skal lejes ud! Rasmus tager billede og sender tekst til Ronnie, som lægger det
op.

Rarbar:


Evaluering.
o Rigtig hyggeligt. Mange mennesker. God stemning. Næste år skal vi måske gøre det
lidt nemmere for de nye – bedre formidling om, at det især også er for ”de nye”.
Måske lidt lege (nye mod gamle ell.l), og lidt mere program.
o Tjent 300 kr. ca.

Gardiner påkøkkener:


Har vi fået tilbud på gardiner?
o Nej, han har brændt Darran af.

o Besværligt med rullegardiner, da vinduerne åbner udad – vil medføre, at vinduer
eller rullegardiner bliver smadret.
o Der kommer en mand ud på torsdag med andet tilbud. Alternativet er, at der kommer
en strålereducerende film på vinduet. Vi får prøver og tilbud.

Jamaicafestpå 2- og 3B:


Er der allerede lavet et regnskab? Der var et underskud på 206,50 kr.
o 2 og 3B får 500 kr for at dække underskuddet. (Ikke helt enighed om dette, men det
var, hvad der stod i referatet fra sidst.)

Køkkensupplering
 Hvornårerdet?Vi tager den til oktober/november (Anne tjekker op på det præcise
tidspunkt?).
o Anne giver besked om, at køkkensuppl. Er mellem 15. Oktober til 1. December.
o 1000 kr. til køkkengrej (det skal være genstande, der understøtter funktionaliteten af
køkkenet!!)
Haveprojekt:
- Der er forskellige løsninger ifht. bommens låsesystem (Darran).
o Haveprojektet kører!
o Darran synes ikke det er den rigtige løsning, at vi får fjernbetjeninger. Darran synes
vi skal have nøgler – ingen fjernbetjeninger; det synes karsten også, men han kendte
vist ikke til hele sandheden!!
o Men meningen er, at fjernbetjeninger skulle udleveres mod depositum – til dem, der
bruger parkeringspladsen hver dag. Og alle kan bruge deres egen nøgle til at få
bommen op. Så det er en rigtig fin løsning!
o Karsten skal stå for udlejningen af fjernbetjeninger.
o Depositum skal dække prisen fjernbetjeningen.
o Der skal laves en eller anden form for kontrakt.
o Anne tager den med Karsten.
-

Rasmus taler med Karsten om flytning af container.

Forslag:
 Ny bordplade til bardisken:
o F.eks. ligesom køkkenbordene (stålplade). Rigtig god idé. Vi skal bare have fundet



et tilbud. Rasmus taler med Karsten og Baren om det.
Mere træ til den nybyggede bar (Darran og Rasmus)
o Måske er der noget på 5A, ellers bidrager Rådet med 200 kr!

Bestyrelsesmøde:
 D. 10/10 kl. 15.30 på kollegiet.
 Hvad skal der tages op? (udover indflytterfolder skal køres over driften, nyt telefonsystem
og gardiner til køkkener)
o Rasmus, Anne og Asger tager til mødet.
o Trine ser om hun evt. kan skaffe en folder, som kan vises til mødet.
o Tilbud om sikkerhedssystem?
o Fjernsyn? Hvad gør vi, når det går i stykker? Det er ved at ske på nogle køkkener!
o Kan Karsten være her mere?
o Vi skal lave en liste over, hvad Karsten mangler at lave!
Evaluering af rengøring:
Møde i slutningen af oktober med Anne, Karsten, Trine og Darran.
Her skal vi i fællesskab drøfte og evaluere de første 3 måneder. Vi vil løbe arbejdsplanen igennem
og se på, hvorledes det hænger sammen i forhold til ressourcer og tidsforbrug.
-

Sæbeskåle i vaskerummet skal rengøres.

Rengøring efter fester:
Vi skal fremover hente rengøringsartikler i rummet ved siden af Baren.
Der skal laves et skilt til døren, hvorpå der står, at det er dér man henter tingene, og Barudvalget
skal give besked om det, når Baren lejes ud. Besked ud på Ikol. Trine står for dette.
Besked i Industriben.

Eventuelt:
- Vi skal forholde os når tv’ene (snart) begynder at gå i stykker. Kan vi købe nyt til alle på en
gang???? (fra sidste møde).
- Affaldssortering
o Vi bør finde ud af, hvordan man affaldssorterer på Ikol – og få sendt besked ud til
alle!! Asger står for dette, ”MEN DET HASTER IKKE”!
o Nye bordtennisbolde – de er købt. Ronnie tager dem med fra 3B.

Oplysninger:
1. Medieboksen er nu sat til, dog mangler der et HDMI kabel. Det koster mellem 100-200 kr.
a. Andreas køber et nyt kabel.

2. Teltet er nu sat i system nede i gavldepotet.
3. Rådets konto har den 6. september fået tilført 7.560 kr. fra Dan ejendomme (vist
ungesboligservice) – hvad dækker de? (Anne)
Næste møde: TIRSDAG d. 1. November.
Kagebager: Det glemte vi – nogen der melder sig?

