Rådsmøde d. 12.12.2016 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Anne (9C), Sofie (2D), Nana (16E), Dannie (16D), Henrik (18A),
Christine (5D), Tanya (15C), Thor (3D), Christoffer (5D)
Rådsmedlemmer afbud

Cecilie (14C) , Sarah (15B)

Suppleanter til stede

Betina (4D)

Suppleanter afbud
Andre til stede
1. Formalia

Ordstyrer: Jean
Godkendelse af referat: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Meddelelser fra Rådet - Renovering af gulve ved udflytning
•
Der er esværre ikke noget at komme efter, når der trækkes i
depositum for renovering af slid på gulve. Det juridiske
grundlag er 100% i orden, og gulvene skal tilbagebringes til
den stand, det kom fra, hvilket betyder at hvis man har
modtaget et slidt gulv ved indflytning, så er det mere slidt ved
udflytning, og man skal betale for en let-slibning – og
kollegiet betaler så resten, op til en grov-slibning, for at højne
kollegiets standart fremadrettet. På samme måde som hvis
man har modtaget et perfekt gulv ved indflytning, som jo så er
lidt slidt ved udflytning, så skal man også betale for en letslibning.
•
I rådet finder vi det til gengæld moralsk problematisk, at
beboerne skal sidde med en følelse af at man er flyttet ind i
noget der absolut ikke er af en ok stand, og skal bo i det i en
årrække, og så skal man betale for at det bliver ordnet, efter at
man er flyttet. Derfor tages punktet også med til bestyrelsen,
med den argumentation at det ikke bør være den enkelte,
udflyttende beboer, der skal stå med regningen, men kollegiet,
da det er kollegiets bestyrelse der har godtaget at kollegiet i en
årrække har sparet på gulvet, på beboernes bekostning.
•
Det noteres i velkomstfolderen, at man som indflytter skal
dokumentere alle fejl og mangler med billeder og noter.
- Hundelorte i området
•
Der bestilles skilte ang. opsamling.
- Gennemgang af procedure for glemt tøj i vaskeriet
•
Det er effektueret, at det koster 100 kr. at hente vasketøj, der er
fjernet af rådet eller rengøringen pga. 24 timers-reglen.
- Indstillingskriterier i forhold til barsel og anden dispensation
•
Der planlægges at lave cases i forhold til forskellige
familieformer på tkol, der således kan give et billede af
forskellige formor for dispensationsansøgninger.

•

Enkelte elementer bliver allerede taget med til næste møde i
PFIU.

Referater fra rådsmøde
•
Da hjemmesiden nu er nok oppe og køre, til at den kan bruges,
vil kommende (og med tiden, tidligere) referater blive
uploadet dér, og ikke kun på Facebook.
3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

- Gebyr ved kontakt udenfor åbningstid/på facebook
•
Det koster 100 kr. at kontakte centerlederen udenfor
åbningstid, uanset om man har låst sig ude, mangler vasketøj
eller lignende.

4. Nyt fra/til inspektøren Intet at berette
5. Nyt fra diverse udvalg Baren:
•
•
•

Baråbent med juletema fredag den 16. december kl. 21.
Næste barmøde 23. januar
Baråbent igen 27. januar.

Aktiv:
•

•

Flere har fået taget livredderprøver, så svømmehallen har
åbent nogle gange om ugen afhængigt af hvornår livredderne
kan.
Snart planlægges fastelavn.

DFK: Åbent hus på DTU 2. marts, hvor kollegierne skal
repræsenteres. Christine og Tanya melder sig frivilligt.
Netgruppen:
•
61 personer har tilmeldt sig e-mailsystemet (se opslag på fb).
Meld jer til, så der kan laves et system til alle.
•
Ledningen over række 6 skal fjernes – der arbejdes på sagen,
men der er travlt med eksaminer.
PFIU:
•
•
•

•

Møde afholdt 30. november
Næste møde 7. januar
Har man spørgsmål til studieaktivitetsundersøgelsen, skal man
skrive til iup@pf.dk. Deadline for indsendelse af
undersøgelsen er 31. december.
Studieaktivitetsundersøgelsen kan udfyldes via den mail, man
har fået tilsendt, eller ved at logge ind på pks.nu.

Rækkerepræsentanter:
•
Der er lavet velkomstbrev til hver række, og der er også
udformet funktionsformular for rækkerepræsentanter. De
bliver brugt fremover og er godkendt på seneste møde.
•
Spørgsmål til rådet:
◦ Er det muligt at få hævet maksbeløb der kan ansøges på
rækkehavedage til 500 kr. i stedet for 250 kr.?
◦ Svar fra rådet: Vedtaget

6. Rækkemødereferater

Række 1:
•
Spørgsmål til rådet:
◦ Kan der tildeles grus i stedet for salt af hensyn til hundeog kattepoter?
◦ Svar fra rådet: Inspektøren bliver spurgt.
Række 4: Ny rækkerepræsentant: Rasmus (10C)
Række 5:
•
Spørgsmål til rådet:
◦ På plantegningen står der, at der er telefonstik i
lejligheden. Er det en fejl?
◦ Svar fra rådet: De er nedlagt. Plantegningen bør rettes.
◦ Hvordan kontakter man Grønt Råd? Kan de få en
kontaktformular på tkol.dk?
◦ Svar fra rådet: Ja
◦

Række 8: Ny rækkerepræsentant: Emil (19E)
7. Ansøgning til Konto 25 Baren søger om op til 3000 kr. til julearrangement. Godkendt.
Baren søger om op til 500 kr. til drikkevarer og chips i forbindelse
med serieaften. Godkendt.
8. Kalender

Næste rådsmøde:
•
11. januar kl. 19
•
7. februar

9. Eventuelt
10. Møde slut
.

21.33

