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Dagsorden for Industrikollegiets generalforsamling 2016
Torsdag d. 25. februar 2016 kl. 20.00
Velkomst v/Marie 419
Valg af dirigent: Marie (4B)
Valg af referent: Marie VK (2A)
Optælling af fremmødte kollegianere: 47
1. Formandens beretning v/Marie 419
a. Der har været utæt på 5. sal, kontakt Torben, hvis det bliver ved. Han er i gang med
at gøre noget ved det, men det er vigtigt at holde ham opdateret.
b. Cisterne er blevet skiftet ud alle steder nu. Juhuuu.
c. Følg brandreglerne.
d. Man må ikke ryge på værelserne eller køkkener eller andre steder indendørs. Det står
i lejekontrakten. Hvis reglen brydes, kan der sendes klage til UBS.
e. Affaldsskakten bliver hele tiden stoppet fordi folk putter pizzabakker og store
indkøbsposer i skakten. Brug kun de sorte affaldsposer – Ikke store nettoposer e.l.
Kan hentes på Torbens kontor.
f. Der er kommet loungeudvalg, der har fået lavet en ny lækker lounge. Mega godt
arbejde!
g. Der er kommet nyt blødvandsanlæg, hvilket betyder mindre kalk blødvand. Sig til
Torben, hvis det ikke virker, der er gratis service.
h. Der er kommet ny transportabel højtaler, EarWick i stedet for Ion.
i. Vi har fået Bonnie the fire place som kan findes nede i skuret nede for enden. Snak
gerne med Mathilde (5B)
j. Der er kommet nye møbler til køkkener
k. Der er kommet nye fjernbetjeninger
l. HUSK plovmandspuljen – 500 kr til arrangementer for hele kollegiet. Søges ved at
sende en mail til Rådet
m. Mary lavede en fantastisk quiz!
2. Fremlæggelse af Kollegianerforeningens regnskab v/Stine 415
a. Der bliver spurgt om, hvorfor Plovmandspuljen ikke går op i 500 kr. Svaret er, at det
er fordi, man kan søge op til 500 kr.
b. Regnskabet er godkendt med enstemmig flertal. Henrik, revisoren, har godkendt
regnskabet også
c. Fastlæggelse af kontingent (Nuværende 41kr/md)
i. Ca. halvdelen af kontingentet går til G4S vagtordning
ii. Kontingentet er fastlagt til nuværende beløb på 41kr/md
3. Barudvalgets beretning v/Henrik 302
a. Baren har i år brugt lidt færre penge på nyanskaffelser. Der er blevet købt et nyt
poolbord.
b. Overskud på 1500kr, der stammer fra salg af drikkevare og udlejning
c. Der er brugt i alt 9000kr på årsfest(6000kr) og nyanskaffelser
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d. Der er ca. 70.000 kr på kontoen.
e. Der blev givet fri bar til julefrokosten og rødvin til indvielse af bålflad + der er
blevet åbnet lidt ekstra øl i ny og næ.
f. Hvad skal pengene bruges til i 2016? BYD IND!
g. Til information ift. rollefordeling ved fester:
Baren køber drikkevarer ind, bestemmer priser, lyd og lys og økonomi.
Festudvalg står for den gode idé, dato, tema, PR, engagering af kollegianere.
Kollegianere står for at komme og feste, sætte op, stå i bar og hjælpe med at rydde
op dagen efter.
h. Der er nytårsfest, Forårsfest (i år 18. marts), Tour De cuisine (i år 16. april), Årsfest
og julefrokost.
i. Baren er medarrangør af Årsfesten
Netværksudvalgets beretning v/Christian 218
a. Alle har haft problemer med nettet, og det skåler vi på.
b. Skriv til mailen netgrp@ikol.dk, hvis der er noget galt. Der bliver kun gjort en
indsats, hvis der bliver gjort opmærksom på problemet.
c. Der opstod problemer omkring jul. De problemer skulle gerne være løst nu.
d. Budgettet fra UBS stemmer ikke helt overens med det netværksudvalget har købt
udstyr for. Christian vil tage kontakt til UBS og sørge for, at der fremover også er
penge til netværket.
e. Når man skal på maillister, når man er valgt ind i et nyt udvalg, skal man kontakte
netværksudvalget på ovenstående mail.
Indstillingsudvalgets beretning v/Magnus 504
a. Der er kommet usædvanligt mange ansøgninger det seneste år. Så der har været
mange flere møder, hvilket har betydet, at der er blevet lidt for meget kage, men det
er ok siger Rådet.
Festudvalgets beretning v/Jacob 318
a. De bærende kræfter i festudvalget kunne ikke være her i aften, men vi klarer den
alligevel.
b. Festudvalget står for at planlægge fede arrangementer både kun for kollegianerne,
men også for venner engang imellem.
c. Nye beboere – KOM MED! Der er altid plads til flere, og det er ikke et lukket
udvalg. Fremlejere må også deltage.
Ingen ønsker om vedtægtsændringer
a. Det er godkendt.

Valg af nye medlemmer til udvalgene
1. Beboerrådet
a. Her er man med til at bestyre kollegiets penge. Man kommer til bestyrelsesmøde
med UBS og bestyrelsen. Og man har det rigtigt sjovt og hyggeligt. Vi står også for
piratbaren.
5-10 medlemmer
Opstillere:
b. Stine 415
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Katrine 416
Anna 209
Emil 305
Louise 301
Jacob 417
Bodil 406

Generalforsamlingen godkender beboerrådet.
2. Barudvalget
a. Engang imellem drikker de lidt øl og flytter rundt på fustager.
4-8 medlemmer
Opstillere:
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Jacob Søby 519
Jacob Brix 310
Cecilie 502
Marie 114
Christian 111
Christian 414
Stefan 413
Henrik 302
Suppleant: Jacob Hermann 318

Generalforsamlingen godkender bestyrelsen for barudvalget.
3. Festudvalget
a. Vi skal prøve at være et mere fast udvalg.
Intet maks.
b. Marie 207
c. Marie 107
d. Bodil 406
e. Barbara 401
f. Anne 102
g. Emilie 103
h. Mia 319
i. Christine 309
4. Netværksudvalget
a. Netværksudvalget står for at opretholde netværket på kollegiet.
Intet maks.
Opstillere:
b.
c.
d.
e.

Emil 305
Christian 218
Henrik 302
Martin 105
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5. Indstillingsudvalget
a. Der er snak om at ændre ansøgningsreglerne, så det bliver mere overkommeligt.
Udvalgets bedømmelse betyder rigtig meget. Og de hygger rigtig meget.
9 medlemmer og 1 suppleant
Opstillere:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Magnus 504
Camille 115
Malte 507
Melanie 202
Mathias 113
Josephine 516
Monica 501
Frida 402
Anina 311

Ingen suppleant
Generalforsamlingen godkender indstillingsudvalget.
Valg til diverse poster
1. BOX-nøgler, 3personer
a. Hvis man låser sig ude, skal man kontakte en af de box-nøgleansvarlige
i. Marie 208 – tlf: 61867491
ii. Magnus 504 – står allerede på hjemmesiden
iii. Maja 409 – står allerede på hjemmesiden
2. Symaskineansvarlig:
a. Malthe 507
3. Værktøjskasseansvarlig:
a. Marie 419
4. Revisor for rådet:
a. Henrik 302
5. Revisor for baren:
a. Mikkel 205
6. NYT UDVALG: Flagudvalg
a. Sørger for, at der er flag på flagdage og på fødselsdage.
i. Marie 419
ii. Jacob Hermann 318
iii. Henrik 302
iv. Emil 305
v. Jacob Hansen 417
7. NYT UDVALG: Båludvalg
a. Indkøb af brænde ved finansiering af Rådet. Arrangerer bålaftener.
i. Mathilde 514
ii. Jacob 417
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Anders 408
Christian 414
Frida 402
Anne 102
Maja 409
Bodil 406

Eventuelt
1. Lounge: der blev samlet en lille gruppe på ca 7, der lagde nogle kræfter i det. De fleste
møbler er kommet nu og på plads. Alle pengene er clearet med budgettet. Der vil komme
nogle retningslinjer for brug af loungen og fremover kommer der forhåbentlig en masse liv
deroppe. Der har været en del uenighed om, hvordan lyd osv. skal foregå deroppe, så det
kommer først senere.
2. Alle kan søge penge til møbler til kollegiet, så bare kom i gang og gør vores kollegium
endnu mere hyggeligt
3. HUSK at gøre rent på alle fællesarealer efter din fest, også selvom du ikke er sikker på, at
det er dit affald og snavs! Og med alle fællesarealer menes fx også trappeopgang og
elevator.

