Rådsmøde d. 19.00 i centerbygningen
Dagsorden
Rådsmedlemmer til stede Hanne, Tanya, Christine, Rasmus, Dannie, Asbjørn, Sofie, Anne, Jean
Rådsmedlemmer afbud

Henrik, Thor

Suppleanter til stede
Suppleanter afbud
Andre til stede

Anne-Sofie (15B)

1. Formalia

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

2. Meddelelser fra Rådet

•

•

•

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring
4. Nyt fra/til inspektøren

Parkering på kollegiet
◦ PKS har fundet ud af, at vi har ret til at bestemme over
vigepladserne. De har sendt dokumentation til kommunen
og afventer svar derfra. Vedtaget.
Poster i Rådet
◦ Der blev uddelt poster efter sidste beboermøde. Bla. Hvem
der svarer på rådsmails, har inspektørkontakten etc. Tanya
beder om at stå for inspektørkontakten.
Mailsystem
◦ Vi håber stadig at få det helt op at køre, men der er et nyt
mailsystem på vej fra PKS, så vi afventer situationen.
Tanya følger op på, hvornår vi hører noget. Men tjek
tkol.dk, hvor der kommer information ud.

Mangler borde
•

•

Ny inspektør
◦ Tanya, Rasmus og Jørgen fra PKS stod for samtalerne, og
de oplever, at Mogens virker som en, der vil blive i
stillingen, til han er færdig på arbejdsmarkedet. Han
kommer fra noget større og er glad for at komme ned til
noget mindre med mere personlig kontakt. Han bryder sig
ikke om hængepartier og har allerede indhentet nogle af
dem fra Klaus.
◦ Der skulle gerne komme et nyt system i forbindelse med
indflyning og udflytning, der skulle gøre overgangen
mellem flytninger lettere.
◦ Legepladsen i række 2 lukkes ned til den er sat i stand. Der
opfordres til at beboere med børn tager initiativ til at søge
midler til at få den repareret.
◦ Skiltning: Mogens skaffer beslag til at få de nye skilte op.
◦ Havedag: Mogens vil gerne komme til havedag og vil
gerne være med til at finde ud af, hvad der skal laves på
dagen.
Inspektørlokaler og generobring af aktivlokalitet
◦ Det inspektøren bruger som værksted er aktivs lokale. Der

er en plan om at få rykket rundt, så aktiv kan få sit lokale
tilbage.
5. Nyt fra diverse udvalg Baren:
•
•

Har prøvet at holde sommerferieåbent. Det var succesfuldt.
Der skal arrangeres Halloweenfest sammen med aktiv.

Aktiv:
•
•

Sommerfesten gik fint. Det var dog frustrerende, at der var for
få til at hjælpe, men selve festen var super.
Holder snart møde med planlægning af det næste halve år inkl
halloween og juleklip.

DFK:
Netgruppen:
•
K-net vil d. 21/9 holde møde, for alle kollegier involverede,
hvor k-nets fremtid vil blive diskuteret.
En ny netløsning vil forhåbentligt blive fundet.
Rækkerepræsentanter:
•
Rækkerepræsentanternes nøgler
◦ Der er rod i alle nøglerne. Rækkerep. skal aflevere sine
nøgler og få nye. Det bliver taget op på rækkerepmøde.
•
Spørgsmål til PKS
◦ Får nye beboere stadig meget kort frist i forhold til at takke
ja til en bolig? Svar: Det sker som regel, når man bliver
tilbudt det, fordi dem der først er blevet tilbudt har sagt nej
tak. Så laves der hurtigt udbud. Tanya undersøger.
•
Da Klaus ikke har bestilt nyt til skure, som rækkerep bad om,
er der nu taget fat i Mogens, der har sagt, at det er bestyrelsen,
der bestiller. Der skal styr på, om inspektøren må handle selv,
eller om alt skal godkendes.
6. Rækkemødereferater
7. Ansøgning til Tkolkontoen

8. Kalender

Rk 5 søger 500 kr til havedag
Rk 4 søger 500 kr til havedag
Rk 7 søger 500 kr til havedag
Rådet søger om 500 kr til forplejning til beboermøde
•

•
•

9. Eventuelt

•

Beboermøde (inkl. fælles havedag)
◦ Fælles havedag er sat på standby til efter beboermødet
◦ Beboermøde den 28. september kl 19. Rådet mødes kl 18.
Aktiv:
◦ Halloween 3. november
Næste rådsmøde:
◦ 2. oktober
◦ 9. november
Referat fra arbejdsdagen 3. september
◦ Indstillingskriterier og PFIU: Afventer yderligere svar
◦ Husorden: Rykkes til anden dagsordenen

Skilte: Det er der styr på nu
◦ Beboermøde: Der er lavet og omdelt indkaldelse.
Powerpoint under udarbejdelse.
◦ Udlæg: Procedure er lagt op på hjemmesiden
◦ Der er lavet funktionsbeskrivelser for alle poster.
Standard for punkter til dagsordenen
◦ Standard fastsat for indgivelse af punkter til dagsordenen
◦

•

10. Møde slut
.

20.57

