Beboermøde d. 28. September 2017 kl. 19:00
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Valg af dirigent
Rasmus
Valg af referent
1 Sofie og Jean
Godkendelse af referat fra beboermøde foråret 2017:
Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt
Beboerrådets beretning for det forløbne halve år
1 Vi søger nye medlemmer. Til mødeslut kan man melde sig.
Inspektørens beretning for det forløbne halve år
Mogens introducerer sig selv og er positivt indstillet. Han har
dog det ønske, at man ikke parkerer på vigepladsen foran
fællesskurene, da pladsen ofte skal bruges af
vareleveringsbiler.
2 Mangler der haveredskaber, så gå ned og sig det til
Mogens
3 Der arbejdes hårdt på at opdatere inventaret, og man må
meget gerne skrive til Rådet via formularen på tkol.dk,
hvis man har ønsker.
Centerlederes beretning for det forløbne halve år
1

•

Beretninger fra diverse udvalg
1 DFK: Psykolog, der kan kontaktes. Er vi interesserede i
det? Der er umiddelbart ikke stemning for det blandt
beboerne.
2 Netgruppen: Netgruppen sørger for, at nettet fungerer.
Hvis man har problemer med sit net, kan man kontakte
netgruppen via kontaktformularen på hjemmesiden.
Nettet i studierummet og centerbygningen generelt er
nede for tiden, men K-net er ved at omstrukturere.
3 Aktiv: Gruppen der står for aktiviteter (sommerfester,
fastelavn, svømning etc). Der er så få mennesker i Aktiv
lige nu, at der ikke er ressourcer til at arrangere noget, så
hvis man er interesseret i, at der skal ske noget, så må
man meget gerne melde sig som medlem. Bla mangles
der livreddere. Kurset er gratis.
4 Baren: Den findes i kælderen, og det er rigtig hyggeligt at
komme til baråbent. Der mangler også medlemmer, og
der kan være meget mere åbent, hvis flere melder sig.
Næste barmøde er tirsdag den 3. oktober kl 20, hvor man
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er velkommen til at komme og hilse på de andre
bartendere og være med til at planlægge åbningsaftener.
5 Grønt råd: Et tiltag på kollegiet, hvor dem der har forstand
på beskæring etc vedligeholder på kollegiet, og man kan
snakke med Emil i 19E, hvis man har store ting, man skal
have hjælp til.
6 Rækkerepræsentanter: Hver række har en
rækkerepræsentant, der sørger for at byde nye beboere
velkomne, holde rækkemøder, rækkehavedage etc. Man
kan gå til rækkerepræsentanten, hvis man har brug for at
spørge om noget i forhold til kollegiet, eller finde ud af,
hvordan sne- og græsordningen er i jeres række.
7 PFIU: Ligger under socialudvalget og består af medlemmer
fra socialudvalget samt repræsentanter fra de 7
forskellige kollegier. Her varetager man og ser på
dispensationer. Hvis man vil se mere om det, kan man gå
ind på pf.dk/indstillingsudvalget. Der kan man også finde
diverse blanketter, hvis man vil søge dispensationer.
Indstillingskriterierne er igen under
udarbejdelse/ændringer.
Kollegiekontoen (Konto 25): Fælleskonto man kan søge i forbindelse
med diverse aktiviteter som feks sommerfest, havedage etc. For at
søge kontoen, skal man sende en mail til Rådet.
Havedag: Fremover vil hvert rådsmedlem være ansvarlig for, at en
opgave bliver udført.
Hvad kan ellers gøres for at få havedagene til at fungere?
Forslag fra salen: Opgaverne kan i ugen op til blive lagt op i et
offentligt dokument, så alle ved, hvad de skal, når de dukker op til
havedagen.
Forslag fra salen: Få bedre sammenhold i rækkerne, så man har
nogen at dukke op sammen med og ikke føler sig så alene til de store
havedage.
Forslag fra salen: Hvis ikke der er rådsmedlemmer nok, kan man
måske sætte andre på at være formand for en post.
Legepladserne: Legepladsen i række 2 er lukket ned, fordi den ikke er
forsvarlig at være på. Et tidligere rådsmedlem gik i gang med idéen
om at søge legater til en ny legeplads. Det projekt er stoppet, da
beboeren fraflyttede. Der er brug for, at nogen tager teten, så der
kan komme ny legeplads – ellers bliver den revet ned.
En legeplads der er fri adgang til er underlagt nogle regler, bla at den
skal sikkerhedsgodkendes hvert år. Der er masser af materiale, der
kan overdrages til den, der vil melde sig.
En beboer i salen har lovet at se på den men vil ikke love noget.
Mogens kontakter et firma for at spørge, hvad det vil koste at få
legepladserne kontrolleret.
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P-control: Pga problemer med at folk bruger vigepladserne til
langtidsparkering, er Jan fra P-Control kommet for at fortælle os,
hvordan de kan hjælpe os med at styre parkeringspladserne.
Jan forklarer, at de ikke vil leve af os men derimod af vores
problemer. Så de vil altså løse det, som vi anser for at være
problemet, og reglerne kan laves af os som kollegium.
Forskellige løsninger diskuteres; 1) vi kan starte med at male
striberne op og sætte skilte op med parkering forbudt og se om det
løser sig, eller vi kan få hjælp af P-Control til det – med eller uden
registrering af nummerplader. 2) Uden vil betyde at alle, der holder
udenfor p-båsene får en afgift, 3) med registrering vil betyde, at alle
der ikke hører til i kollegiet, også selvom de holder rigtigt på ppladsen, vil få en afgift.
1) 9 stemmer
2) 16 stemmer
3) 1 stemmer
4) 2 blanke stemmer
Der vil altså blive taget en samtale med Jan om, hvordan vi kan løse
problemet, uden at alle skal registrere deres biler.
Husorden godkendelse: I forbindelse med ansættelse af den nye
inspektør, fandt man ud af, at husordenen var ganske forældet. PKS
har derfor udarbejdet et udkast til en ny husorden.
Der stemmes
1) Der indkaldes til nyt møde udelukkende med husordenen på
dagsordenen, hvor folk kan komme med inputs efter at have
haft tid til at læse den først.
2) Gennemgås og kommenteres nu
3) Godkendes uden gennemgang
Punkt 1 er vedtaget. Husordenen bliver omdelt i papirform, så alle
kan gennemgå den og dato for nyt møde meldes ud.
Valg af rådsmedlemmer + formand og næstformand:
Genopstiller:
Christine
Sofie
Christoffer
Rasmus
Tanya
Anne-Sofie
Jean
Anne
Nye:
Anne-Sofie 15B
Eventuelt:
Stakitter og rækværk ved de enkelte haver? Hvad med dem?

Det er beboernes eget ansvar at vedligeholde. Man kan tale med
Mogens om at få materialer. Det er smart med en samlet liste fra
hver række, så Mogens ikke skal bestille fem brædder her og der.

