Rådsmøde d. 02.10.2017 kl. 19.00 i centerbygningen
Dagsorden
Rådsmedlemmer til stede Sofie, Tanya, Rasmus, Jean, Ann Sofie, Nana
Rådsmedlemmer afbud

Asbjørn, Christine, Anne

Suppleanter til stede

Morten, Gustav

Suppleanter afbud

Christoffer

Andre til stede

Jan fra P-Control

1. Formalia

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

2. Meddelelser fra Rådet

•

•

•
•

•

•

•

Velkommen til nye i Rådet samt forventningsafstemning
◦ Nye rådsmedlemmer bydes velkomne og forklares om
formalier og procedurer.
Hvordan skal aftalen med Jan fra P-Control være i forhold til
vores problemer med parkering på kollegiet?
◦ Jan fremviser kontrakter, som vi har mulighed for at
gennemlæse.
◦ Derudover er Jans forslag, at vi, for at oprette en aftale,
skriver, at man ikke må holde på vigepladser, og at hvis vi
får en handicapplads, det allerede står i oplægget.
◦ Han siger samtidigt, at hvis de begår en fejl, vil de rigtig
gerne høre det fra Rådet med det samme, idet de bare
gerne vil følge vores regler.
◦ Vi ender altså med, at folk kun må parkere på selve
parkeringspladserne i båsene og ikke på vigepladser eller
fortorve.
◦ Kontrakterne er gennemlæst, og Rådet har tilføjet rettelser,
der skal fremgå af næste udgave.
Tilbud om nyttehaver i Majsletten
◦ Jean tager kontakt
Havedag
◦ Der vil komme en fælles havedag her i efteråret. Det bliver
den 28. oktober.
◦ Tanya sender mail ud om det
Poster i Rådet
◦ Rasmus besvarer fremover mails
◦ Tanya tager inspektør- og rengøringskontakt
◦ Sofie fortsætter PFIU
◦ Anne-Sofie holder regnskab med Kollegiekontoen
Husorden
◦ Den nye husorden bliver omdelt onsdag/torsdag, således at
beboerne kan nå at læse den igennem inden det
ekstraordinære beboermøde.
Klageprocedure
◦ Når man klager til Rådet over noget i kollegiet, må der

ikke gå længere end en måned, før klagen er behandlet i
Rådet, såfremt den skal sendes videre til PKS, hvorfra den
skal være behandlet inden, der er gået tre måneder fra
klagens indsendelse. En klage fra en beboer skal indsendes
til Rådet max en måned efter, hændelsen der klages over er
hændt. Ellers er den ugyldig.
3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring
4. Nyt fra/til inspektøren

Intet at berette
•

Radiatorer
◦ Når man stiller termostaten på 3, varmer radiatoren hele
huset op til 21 grader og slukker derefter. Vil man have det
varmere, kan man skrue højere op.

•

Omklædningsrum
◦ Inspektøren tilbyder bryggerigruppen at bruge rummet i en
periode, da han ikke selv bruger det. Der kan låses af, og
der er afløb i gulvet.

•

Aktivrummet
◦ Afstemning: Kan vi bruge det lille rum i studierummet til
inspektøren, således at Aktiv kan få sit rum tilbage i
kælderen? Godkendt

•

Genbrugspladsen
◦ Hurra, der er tømt igen, også alt det, der stod ved siden af
containeren! Spørg inspektøren, hvis I har store ting, I ikke
kan bakse op i containeren.

5. Nyt fra diverse udvalg Aktiv:
•

Bryggerigruppen vil gerne genoprettes. Når der er planlagt et
møde, lægges det op på facebook, så andre kan melde sig.

DFK:
•

K-Net
◦ Udskiftning i bestyrelsen, så ting er gået lidt i stå. En ny
løsning er på vej, så kollegierne selv kan administrere
deres trådløse net, men stadig kan bruge K-Net.

PFIU:
•

Indstillingskriterier: Før sommerferien blev det lovet, at evt.
nye indstillingskriterier for tkol skulle fremstilles. Det skete
ikke ved sidste møde (første efter sommerferien), men det er
på dagsordenen for næste møde på onsdag.

Rækkerepræsentanter:
•
Spørgsmål vedr. kollegiekontoen
◦ Hvad bliver pengene brugt til?
▪ Havedage, rækkehavedage, aktiviteter med adgang for
alle – kort sagt kan man søge om penge til alle typer
fællesaktiviteter.

Hvad sker der med de penge, der ikke bliver brugt?
▪ Det vil blive undersøgt
Elektronisk hækkeklipper mangler
◦ De er købt ind og hører til i det store fællesskur
Forslag til skiltning for møbler på containerpladsen
◦ Der er ønske om, at der skiltes med, hvem der skal
kontaktes, når containeren er fyldt.
◦ Man kunne evt. lave et lille skur/halvtag på
containerpladsen til større møbler, end det der er plads til i
centerbygningens genbrugsstation. Kan det lade sig gøre?
Spørgsmålet tages videre til inspektøren. Der er stemning
for det hos Rådet.
Print af kollegiemateriale
◦ Brug rækkegrupperne på facebook til filer med
velkomstbreve etc.
◦

•
•

•

6. Rækkemødereferater
7. Ansøgning til
Kollegiekontoen

Intet nyt
•
•

•
•

Række 2 søger om op til 500 kr. til rækkehavedag
◦ Godkendt
Aktiv søger om op mod 1000 kr. til halloweenfest til dækning
af pynt og velkomstdrinks
◦ Ikke godkendt
◦ Der kan godkendes op til 500 kr til velkomstdrinks, da der
sidste år blev givet til pynt med det argument, at det kunne
genbruges.
Række 1 søger om op til 500 kr. til rækkehavedag
◦ Godkendt
Bryggerigruppen søger om op til 200 kr til forplejning til
opstartsmøde.
◦ Godkendt

8. Kalender

Næste rådsmøde:
•
9. november
•
4. december
Fælles havedag:
•
28. oktober om formiddagen
Ekstraordinært beboermøde
•
26. oktober

9. Eventuelt

Kollegiekontoen
•
Der lukkes for forplejning til diverse møder i udvalgene,
bortset fra kaffe og te.
•
Der kan stadig søges til lange arbejdsdage, forskellige events
og lignende.
•
Husk at der skal ansøges på forhånd
Forslag til opdeling af kontoen til en Aktivkonto og
Kollegiekonto: I stedet har vi oprettet en ny post, der holder
styr på Kollegiekontoen.
Fællesskur:
•

•

10. Møde slut

21.35

Forslag til at kun rækkerepræsentanter, rådsformand,
rådsnæstformand og inspektøren har adgang til fællesskuret, så
man låner hos dem, og vi måske dermed kan mindske, at der
forsvinder værktøj. Forslaget er under overvejelse.

