Rådsmøde d. 06.06.2016 kl. 19:00 i Centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede
Rådsmedlemmer afbud

Sofie (2D), Christine (5D), Christoffer (5D), Henrik (18A), Sarah
(15B), Tanya (15C), Dannie (16D), Anne (9C), Nana (16E)
Betina (4D), Anna (17C)

Suppleanter til stede
Suppleanter afbud
Andre til stede

Camilla (2A)

1.

Formalia

Møde start: 19.00
Valg af dirigent: Henrik
Valg af referent: Camilla
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Godkendelse af referat fra seneste møder (Maj): Godkendt

2.

Meddelelser

Sommerfest d. lørdag d. 6. august 2016. Invitationer kommer senere.
Skraldemændene klager over at skraldeskurrene ikke er ryddelige. Dette bør ordnes. Hvis det ikke ordnes er der risiko for, at skraldespandene
skal stå oppe ved vejene.
Udbetaling fra konto 25: Beløbet skal være godkendt på et rådsmøde.
Kvitteringer, som er underskrevet af et rådsmedlem samt påført kontonummer, skal afleveres til PKS, hvorefter pengene vil blive udbetalt.

3.
4.

Nyt fra/til centerlederen
og rengøring
Nyt fra/til inspektøren

Rengøring: Vær venlig at fjerne jeres tøj, så det er muligt at gøre rent.
Vaskemaskinerne bliver skiftet efter sommerferien. Der vil blive 4 dage,
hvor der ikke kan vaskes. Udmelding til beboerne om datoer kommer
senere. Mht. finansiering køber kollegiet vaskemaskinerne kontant, da
det var den billigste løsning sammenlignet med afdragsordning.
Hvidevarerne på containerpladsen bliver kørt væk i morgen.
Hækken op mod lågen bliver snart klippet.
Inspektørkontakten kontakter, Klaus mht. opdatering af skilte.

5.

Nyt fra diverse udvalg

DFK
Næste møde i august.
Net gruppen
Ekstraordinær generalforsamling i K-net i dag.
Aktivitetsforeningens bestyrelse
Holder sommerfest d. 6. august 2016.
Baren
Næste baråbent d. 1. juli 2016.
PKS
Har lavet forslag til procedure på kollegierne i forhold til ikkestudieaktiv, støjende adfærd mv.
Nyhedsbrev som sendes ud til rådene på kollegierne.

1

PFIU
Sofie (2D) er kollegiets nye repræsentant i PFIU.

6.

Rækkemødereferater

-

7.

Ansøgninger til konto 25

Række 6 søger 250 til forplejning til rækkehavedag – Godkendt.

8.

Kalender

Næste rådsmøde: 5. september 2016
Sommerfest: 6. august 2016
Rådets arbejdsdag: 27. august 2016
Efterårets store havedag: 24. september 2016

6.

Eventuelt

El-biler:
Tilbud indhentet fra Clever:
Professionel løsning 6-700 kr. om måneden for at have boks og abonnement. 280 kr. pr kort. Tilbuddet vurderes som urealistisk for kollegiet, da der ikke er flere el-biler.
8.800 kr. for boks uden service+ installation + administrations gebyr +
kort. Pris er eksklusiv moms. Ved denne løsning skal man selv notere
forbrug, der skal installeres bi-måler og en række stikkontakter.
Det kræves at en teknikker vurderer el-installationerne inden.
Christoffer kontakter Klaus mht. el-installationer og stik.
Trapper i række 6:
Bør udbedres, da de smuldrer. Klaus kontaktes af inspektørkontakten
for vurdering.

7.

Møde slut

20.50
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