Rådsmøde d. 04.05.2017 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Henrik, Christine, Christoffer, Asbjørn, Nana, Rasmus, Sofie, Anne,
Hanne, Tanya
Rådsmedlemmer afbud

Dannie, Thor

Suppleanter til stede

Jean

Suppleanter afbud
Andre til stede

Mads Block-Sørensen

1. Formalia

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

2. Meddelelser fra Rådet

•

Evaluering af havedag
◦ Tak for en fin havedag, hvor omkring 30 voksne dukkede
op – dog var der 60 tilmeldte. Om det var regnen, der
gjorde forskellen er ikke til at vide. Men det skal
understreges, at ingen kommer til at have en opgave, hvor
man skal stå hele dagen i silende regn, så duk endelig op
næste gang! Der var købt ind til 60 voksne, hvilket
betyder, at halvdelen af de penge, der er brugt fra Konto 25
bare er røget direkte i skraldespanden, hvilket er utroligt
ærgerligt.

•

Kommunikationsplatforme og brug af dem
•
Netgruppen er ved at få mails op at køre.
Derefter skal der laves en procedure for, hvad mailen skal
bruges til, og hvad fb må bruges til. Man kunne evt. i en
overgangsperiode poste på fb, at ”nu er der mail – husk at
læse den”. Det vil også fange dem, der måske ikke er med
i mailsystemet endnu. Vi ser på det igen, når mailen kører.
På netgruppens næste møde bliver resten af adresserne
skrevet ind. På nuværende tidspunkt mangler der kun
mailadresser på 11 lejligheder.
•

Internettet på kollegiet
◦ Til DFK-mødet blev der talt om, at Kampsax igen vil
skifte internet, og der bliver spurgt, om vi har lyst til at
være med.
◦ Men hvordan er K-net opbygget? Er det stabilt nok,
hvis Kampsax' 1500 medlemmer forsvinder?
◦ Vi er langt væk. Skal vi have nye kabler?
◦ Christoffer (Netgruppen) siger, at det kun kan blive en
stor udgift at skifte. Men hvis K-net dør, er det
overvejelsen værd.
◦ Hvis vi skal have skiftet hele vores udstyr, bliver det
rigtig dyrt.
◦ Netgruppen undersøger det ved kontaktpersonen.

•

Funktionsbeskrivelse af medlemmer
◦ Rasmus: Der mangler beskrivelser af, hvad hvert
medlem helt konkret står for. Beskrivelserne er lavet på
de seneste arbejdsdage, og de skal lægges op, samt
resten skal laves.

•

Containere til batterier og pærer
•
Alle batterierne fra postkassen i centerbygningen
lander lige nu nede hos Klaus, hvor de bare ligger og
fylder.
•
Rasmus har undersøgt reglerne, og man kan få taget
batterierne med dagrenovationen, hvis man lægger
dem i en klar pose (4 liters frysepose) ovenpå
skraldespanden. Glødepærer skal være pakket ind, så
det ikke kan skade renovationsmedarbejderne.
•
Rasmus har ringet til kommunen ang. at få sat
opsamling op. Det er desværre ikke muligt.

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

•

Kontakt + gebyr
◦ Husk at al kontakt til centerlederen foregår i åbningstiden
(står i kalenderen på tkol.dk) eller via kontaktformularen
på tkol.dk.
◦ Har man f.eks glemt at hente nøgle i forbindelse med leje
af centerbygningen, så koster det 100 kr. i gebyr at hente
den udenfor åbningstid, ligesom al anden service udenfor
åbningstid – også selvom man skriver først og beder om et
tidspunkt at få lov at komme på.

4. Nyt fra/til inspektøren

•

Til:
◦ Vaskemaskine 1:
▪ Koster stadig 7,5 kr. Det er ikke holdbart, at Klaus skal
rette manuelt. Kan vi ikke klage? Det er et stort firma.
Udover problemet med prisen, så forsvinder
bookingsystemet også. Der må kunne gøres noget.
Klaus skal klage og skrue bissen på.
◦

Istandsættelse af lejligheder:
▪ I bestyrelsesmødereferatet står der, at Klaus har
gennemgået 74 lejligheder.
▪ En af de lejligheder, der er istandsat af Klaus, har tre
døre der er sorte, hvilket er unfair, når man skal kunne
male til hvid, når man flytter ud.
▪ Når Klaus går op i, at gulvene er slebet, og der er
malet, så skal det også være i orden. Så skal man ikke
komme til noget, der ikke er gjort ordentligt.

◦

Aflukning af centerbygningen udendørs
▪ Måske kan man sætte sider/presenninger op på
centerbygningen i stedet for telt på parkeringspladsen i
forbindelse med sommerfest og havedag. Klaus skal
spørges, om han har en idé til det.

5. Nyt fra diverse udvalg

•

Aktiv:
◦ Har haft generalforsamling. Mange har forladt/blevet
smidt ud af Aktiv, fordi de ikke var aktive medlemmer.
◦ Der er talt planlægning for det næste år ang. de forskellige
fester. Sommerfesten bliver den 12. august, og første
planlægningsmøde er 7. juni. Hvis folk har lyst til at være
med til at planlægge events, er de mere end velkomne til
at kontakte Aktiv, da de ikke selv er nok mennesker.

•

DFK:
◦ Dispensationer: Vi vil gerne have ændret kriterierne på
tkol, så man kan blive boende til begge er færdige. De
andre kollegier var på seneste DFK-møde overraskede
over, at vi ikke har det sådan på tkol, for sådan er det hos
dem i deres dobbeltlejligheder. Vi skal gå til pfiu med det.
Men først skal vi skrive til de forskellige råd, så de kan
gøre deres pfiu-kontakter klar over det, så der bliver
opbakning fra de forskellige kollegier.
Problemet med det, forklarer Sofie, er, at der er for få
repræsentanter, der dukker op, hvorfor det er nemt for
socialudvalget at nedstemme det (og så meget andet).

•

PFIU:
◦ Næste møde 7. juni (sidste møde inden september)

•

Rækkerepræsentanter:
◦ Række 1:
▪ Spørgsmål vedr. skrald: Kan der komme anvisninger til
skralderum i skurerne, så de udendørs skraldespande
ikke bliver overfyldte?
▪ Svar: Der kan evt. komme laminerede skilte op. Hver
række må selv sørge for det.
▪ Spørgsmål vedr. skraldeposer: Kan der komme store
poser i i stedet for små poser i de udendørs
skraldespande?
▪ Svar: Ja, tag bunden ud, så kommer der stor pose i,
næste gang renovationsfolket isætter nye.
◦

Række 3:
▪ Anmodning ang. efterladt skrald ved containeren: Kan
der blive udmeldt klare regler for, hvad man må stille
ved containeren?
▪ Svar: Der må IKKE sættes ting ved siden af
containeren. Er der ikke plads, så må man vente til der
er tømt eller køre til Nærum med det! Er containeren
fuld, så kontakt Klaus via kontaktformularen.
▪ Kan der blive sat et spejl op i træningslokalet?
▪ Svar: Søg gerne via Konto 25.
▪

Hvad er proceduren omkring konto 25?

▪

◦

•

Svar: Der lægges et dokument op på tkol.dk, der viser
proceduren for afregning med Konto 25.

Række 6:
▪ Spørgsmål ang. affaldssortering: Er det muligt igen at
få affaldssortering på kollegiet?
▪ Svar: Det er kommunen, der afgør det. Der står dog
kompostbeholdere på containerpladsen, hvis man er
interesseret i at kompostere.

Til rækkerepræsentanter:
◦ Skriv i velkomstbrevet, at der tømmes skrald onsdag.
◦ Gør folk opmærksomme på, at de skal skrive mangelfuld
rengøring etc. på mangelliste ved indflytning.

6. Rækkemødereferater
7. Ansøgning til Konto 25 Række 1 søger 500 kr. til rækkehavedag. Godkendt
8. Kalender

•

Næste rådsmøder:
◦ 1. juni
◦ 5. september

•

Aktiv planlægning af sommerfest
◦ 7. juni

•

Netruppemøde:
◦ 8. juni

9. Eventuelt

Havedagen næste forår er altid sidste lørdag i april. Der er måske ikke
så smart i forhold til, at det næste lørdag er lige efter Store Bededag.
Derfor rykkes til første lørdag i maj 2018.

10. Møde slut
.

Kl. 21.02

