Dagsorden til rådsmøde 14 marts 2011
Fremmødte: Rasmus (312), Trine (319), Darran (407), Ronnie (316), Lasse (513), Malene (518), Asger (505)
Afbud: Anne (415), Pernille (104)
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent: Rasmus
Valg af referent: Asger
Velkomst af nye medlemmer samt navnerunde.
Konstituering af følgende poster:
 Formand: Rasmus
 Kasser: Anne
 Parkeringsansvarlig: Asger
 Rengøringsansvarlig: Trine og Darran
 Kontakt til Karsten: Darran
 Repræsentanter til bestyrelsesmøder: Anne og Asger
 Sekretær (Referater): Malene
Forslag til nye poster:
 Evt. Formidling af rådets arbejde til kollegiet f.eks. i form af nyhedsbreve: Ronnie og Malene
 Arrangement ansvarlig, f.eks. Rarbar, Pamperfest og Sommerfesten: Oprettes ikke. Men vi
lover hinanden at være gode til i god tid at få sat projekterne i gang.
5. Karsten: Er der noget han skal kigge på?
a. Status på lysstofrør på gangene? Nogle er skiftet, andre er ikke. Der er stadig mange, som
skal skiftes. Trine og Darran markerer rør der skal skiftes.
b. Er tørretumblerne blevet renset? (Lasse ville snakke med Karsten) De er renset to gange
nu.Og lugter ikke så slemt længere.
c. Skraldeskakt i A tårn er nærmest stoppet konstant. Aftale med Karsten eller rengøring hvem
skal have ansvaret? I weekenderne bliver de stoppet pga overload. I hverdage skiftes de
ikke af rengøringen eller der bliver smidt for meget ud og containeren fyldes for hurtigt. Det
er rengøringens ansvar at skifte container. Darran har spurgt Karsten om vi kan få en
ekstra container.
d. Samtaleanlæg er udskudt til næste bestyrelsesmøde. Karsten skal informeres.
e. Døre til udenfor skal smøres så de smækker (Dør til cykelkælder nærmest elevatoren, dør til
rådmandsgade)
6. Sikkerhed og tyveri: sikring af vinduerne på 1 sal. Senest er et lukket vindue blevet brækket op.
Karsten skal involveres i projektet for at finde en holdbar løsning.Vi vil gerne finde en løsning
hurtigt af hensyn til beboerne på 1. Sal.
7. Rengøring (Trine og Darran):
i. Hvordan gik mødet med Ghita?

Mødet gik godt, og hun var meget imødekommende. Vores ønsker der blev
præsenteret for hende: Støvsugning på gangene, afkrydsningsliste til
rengøringspersonalet, andre punkter til rengøringsplanen. Hun var positiv, men
efterfølgende har hun været svær at få fat i, og har ikke levet op til indgåede
aftaler. Efter samtale med Karsten har vi fået et tilbud fra et andet
rengøringsselskab (JR Ejendomsservice). De koster umiddelbart lidt mere, men han
har gode erfaringer med dem fra andre kollegier. Der ligger desuden et tredje
tilbud, som Karsten har. Karsten bliver bedt om at forsøge at skifte selskab i kontakt
med UBS og Bestyrelsen.
ii. Hvordan blev forslaget om afkrydsningsskema modtaget? Umiddelbart godt. Se
ovenstående.
8. Telt og herunder oprydning af depot. Teltet er købt og lagt i depotet. Karsten er blevet bedt om at
undersøge, hvad der skal til for at få det op på hylder. Vi er umiddelbart imod at leje det ud pga det
er gammelt og slidt, og vi vil gerne selv bruge det op. Det kommer på pension her.
9. Generalforsamling:
 Forslag af Sidsel (2A) om bedre vasketider. Det prøver vi! Vasketider på en time. Malene
sætter et nyt skema op. Desuden implementeres nyt system med laminerede bookingsedler
og white-board tuscher.
 Forslag om telefonsvarer hos Karsten. Han spørges.
 Investering i ølautomat (Kasper): Kasper må gerne selv undersøge mulighederne – Trine siger
det til ham.
 Løsning på skoder fra rygerne på taget: Der sættes en vinflaske til skodder derop i første
omgang.
Forslag fra Kasper 315:
 Rådspenge til Tour de Cusine. 500,- kr./køkken. 300 kr til hvert deltagende køkken til pynt og
udklædning til Tour de Cousine. Der skal afleveres boner.
 Beløb til filmklub én gang om måneden. Penge skal anvendes til blockbuster film,
playtimevideo og måske sodavand + snacks. Foreslår 400 kr. fra rådet om måneden og
filmaften hver anden søndag. Pengene bør tages fra festudvalgets kasse (og festudvalget
kan søge om flere penge, hvis ikke de mener de har nok), men god ide med filmklub.
 Køleskab til loungen. Darran sender et konkret forslag, men generel tilslutning.
 Køb af trækvogn + tilhørende kæde der skal tilpasses låsesystemet på kollegiet, så alle kan
tage vognen i brug. Ronnie og Kasper kommer med forslag med priser osv.
Forslag fra Martin Dybdal om el-installation i baren:
 1 udtag til lamperne med tænd/sluk-kontakt over bordet (og 3-stik fordeler til de tre lamper)
 1 udtag til anlægget med tænd/sluk-kontakt over bordet (og fordeler dåse til at tilslutte
enhederne)
 1 udtag under bordet uden kontakt (til det trådløse)
Darran snakker med Karsten om det. Det skal laves.

10. Pamperfest skal arrangeres og dato skal fastlægges.
Dato: Fredag den 15. april.
Hvem: Rådet, Baren, Netværket, Indstillingen, Revisor, Frederik (507), Kasper (3b), Poul,
Maria Nielsen (401)
Styregruppe: Rasmus, Darran, Asger, Malene. Asger og Darran sender invitation ud i morgen.
Vi mødes næste mandag kl 20 i studierummet.
Økonomi: Maks 6000 kr.
11. Synliggørelse af kollegiets husnummer. Udsættes til næste møde.
12. Vores haveprojekt:
a. Kamilla har undersøgt nærmere omkring hegnet.
Vi kan komme med indsigelse mod den vedtagede lokalplan. Men er det
relevant, når vi har muligheden for at få lavet det levende hegn?
b. Hvilken slags hæk kan vi evt. sætte op? Anne
Ildtorn er foreslået men lidt dyrt – tilbud på 122.000 inkl. Moms. Der vil blive
lukket for indgang til haven fra Tagensvej-siden. Uenighed omkring hvorvidt
det er pengene værd. Dog blev det pædagogisk forklaret hvordan det er et
godt tilbud, hvor der ikke er blevet lagt ekstra på ligesom med en kuglepen
(tilbuddet er uden avance for Annes fars firma – vist nok). Vi vil stadig gerne
have en bom til parkeringspladsen.
c. Status på bom (Lasse ville høre bestyrelsen)
d. Der står i lokalplanen at der kun undtagelsesvis kan hegnes, så skal vi søge om tilladelse til at
lave hegnet? Bestyrelsen rådføres. Ny info?
Bestyrelsen er blevet rådført, men der er endnu ikke kommet svar. Lasse prøver at høre
igen.
13. Status på tavle på vinduet foran elevatoren (Lasse ville snakke med Karsten). Den kan hænge under
boksnøglen. Det vil blive gjort.
14. Foreslag om ruminddeling i barområdet, så fester kan gøres mere intime. (Rasmus ville undersøge
mulighederne). Burde vi ikke tage en snak med barudvalget for at hører om der overhovedet er
behov for et mindre rum omkring baren? Festudvalget har kigget på det – det virkede besværligt.
Tages op på næste møde.
15. Skraldespand i studierum (Kamilla). Der købes en.
16. Baren: evt. navneforandring for at gøre baren endnu mere attraktiv og kendt blandt folk der ikke
bor her. Et eventuelt forslag skal gives til baren. Til næste møde
17. Eventuelt
a. Skal Karsten være her oftere? Det vil vi gerne have – det tages med på bestyrelsesmødet.
b. Belønning til netværket: 300 kr pr næse.
c. PERSONSAG: (Fortroligt)
18. Upload af rådsreferater på hjemmeside. Til næste møde.
19. Valg af dato for næste møde: 11. april

20. Valg af kagebager: Trine.

