Rådsmøde d. 08.11.2016 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Christoffer (5D), Anne (9C), Sofie (2D), Tanya (15C), Dannie (16D),
Henrik (18A), Nana (16E), Sarah (15B), Thor
Rådsmedlemmer afbud

Christine (5D), Cecilie (14C)

Suppleanter til stede
Suppleanter afbud

Betina (4D)

Andre til stede
1. Formalia

Ordstyrer: Henrik
Godkendelse af referat: Godkendt
Godkendelse af dagsorden: Godkendt

2. Meddelelser fra Rådet Tak for fint fremmøde til beboermøde og halloweenfest!
Der er lavet en procedure således at faste havedage (marts og sep.) og
beboermøder (marts og okt.) ligger fast.
Det er så fedt, at der er kommet en hel masse frivillige i diverse
udvalg og grupper! Det gør, at der kan ske meget mere på kollegiet
mht. arrangementer, fællesaftener mv.
3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

Husk nu at rydde op efter jer selv og fjerne jeres tøj!
Centerlederens åbningstider er tirsdag og torsdag 19.00-20.00 i
centerbygningen.
Al kontakt til centerlederen skal foregå vi kontaktformularen på
tkol.dk.
Hvis du skruer op til sauna i studierummet, så husk at skrue ned, når
du forlader rummet.

4. Nyt fra/til inspektøren Fra:
Problemer i Række 1, hvor en bonderose havde taget fast bolig i
kloakken og stoppede alle toiletterne. Rosen er smidt ud uden varsel.
Problemer med utæthed i radiatorsystemet har gjort, at trykket ikke
kunne holdes i kedlerne, og derfor opstod der problemer med
manglende varme. Problemet er løst nu og hullet ved Række 5 dækkes
forhåbentlig snarest.
Klaus har ferie i uge 45. Ronald kan kontaktes ved problemer –
nummeret står nede på døren til kælderen.
Til:
Der er stadig problemer med prisen på vaskemaskine 1, der skal
rettes.
5. Nyt fra diverse udvalg Baren: Seneste møde og hvervning gik rigtig godt. 10 nye meldte sig
som frivillige, og der er nu 17 medlemmer i alt.

•
•
•
•

Der er baråbent: 25/11-16, 16/12-16 og 27/01-17.
Derudover er der planlagt barmøde og arbejdsdag.
23/01-17 er der barmøde.
01/12-17 holder Emil, Sofie og Mathias serieaften i kælderen,
hvor sæsonpremieren på Vikings vises.

Aktiv: Tak for hyggelig halloween! Der kom overraskende mange
gæster, selvom det var dagen efter J-Dag.
•
Svømning: Den 21/11-16 kl. 18 er der bassinprøve i
Rundforbi Svømmehal. Husk shorts og T-shirt da man skal
dykke med tøj på. Kontakt Oliver Thomsen (17B) for at
komme med. Det er gratis!
•

Ølbrygning: Startede søndag den 6/11-16, hvor indkøb og
hvordan det hele skal starte blev besluttet . Torsdag den 10/1116 købes grundpakken, og brygning starter lørdag den 12/1116. Kom og vær med kl. 9! Kontakt Mads (18D) ved
spørgsmål.

DFK: Der skal afholdes et møde inden PKS' generalforsamling, hvor
det besluttes, hvem der skal med i deres bestyrelse. Mødet afholdes
21/11-16.
Netgruppen: Snart kan alle komme på maillisten og få kollegiemails
på deres private mailadresse. Mere information kommer snarest.
PFIU: Hvis en beboer er færdig før den, vedkommende bor sammen
med, skal der sendes en dispensationsansøgning til PFIU. Hver enkelt
sag bliver taget op individuelt. Dispensation skal søges minimum tre
måneder før udflytningsdato.
•
Næste møde i PFIU er 30/11-16.
Rækkerepræsentanter: Har holdt møde den 25/10-16 og holder igen
den 29/11-16.
•
Ny velkomstfolder til kollegiet og til rækken er under
udarbejdelse.
•
Spørgsmål til Rådet: Kan der investeres i bedre skilte til
containerpladsen? - Svar: Det bliver ordnet på en arbejdsdag.
6. Rækkemødereferater

Række 1:
•
Spørgsmål til Rådet: Kan der laves retningslinjer for, hvornår
der må larmes? Svar: Nej, der skal man holde sig til de
kommunale regler.
•
Spørgsmål til Rådet: Hvad er det der med private
kollegiemails? Svar: Det eksisterer ikke mere. Nu skal man
registreres med sin egen mailadresse.
Række 5:
•
Oktobermødet blev udsat. Vi arbejder på en dato i november.
Række 6:

•

Intet nyt

Række 7:
•
Har holdt rækkehavedag og rækkemøde.
7. Ansøgning til Konto 25 Aktiv holdt halloweenfest og holdt sig under budgettet.
Aktiv søger 300 kr. til forplejning under halloween – Godkendt
Grønt råd mfl. søger med tilbagevirkende kraft om op til 600 kr. til
forplejning under klipning af hækken ud mod Skyttehaven –
Godkendt
DFK søger om op til 500 kr. til forplejning i forbindelse med møde –
Godkendt
Rådet søger om op til 500 kr. til forplejning i forbindelse med
rådsmøder - Godkendt
8. Kalender

Mandag den 12/12-16: Rådsmøde
Torsdag den 1/12-16 kl. 19: Ekstraordinært beboermøde med
gennemgang af budget som eneste punkt.
Onsdag den 11/01-16: Rådsmøde

9. Eventuelt

Der bliver lavet et ekstra sæt nøgler til rådsnæstformanden.

10. Møde slut
.

Kl. 22.07

