Rådsmøde d. 07.02.2017 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Tanya (15C), Sofie (2D), Thor (3D), Henrik (18A), Christoffer (5D),
Christine (5D), Anne (9C), Nanna (16E), Dannie (16D)
Rådsmedlemmer afbud

Sarah (15B), Cecilie (14D)

Suppleanter til stede

Betina (4D)

Suppleanter afbud
Andre til stede

Asbjørn (20D), Jean (13B)

1. Formalia

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

2. Meddelelser fra Rådet Ny legeplads i række 2
•
Legepladsen er meget tit i stykker og skal hele tiden repareres.
Betina kunne godt tænke sig at starte en ny legeplads ved
hjælp af fondsmidler som et eksternt projekt fra rådet, hvor
forældre herude måske har lyst til at sidde med i en
arbejdsgruppe. Gerne ved at starte med et møde om, hvad man
kunne tænke sig og derefter indhente tilbud og søge
fondsmidler. Betina starter projektet op.
Referat af rådsarbejdsdagen
•
Der er bl.a. udarbejdet nye funktionsbeskrivelser og påbegyndt
procedurer, og talt om hvad rækkerepræsentanterne laver.
Tiden blev brugt fornuftigt og konstruktivt. Det var en
hyggelig dag, og der kom gang i en masse af de ting, der
længe har været tale om. Næste gang er der planer om at tage
bl.a. indstillingskriterier op på arbejdsdagen, samt hvordan
havedagspengene skal fungere i forhold til fremmøde.
Havedag
•
29. april. Der skal lægges en plan for, hvad der skal laves på
dagen. Det vil foregå på et møde inden – ikke en
rådsarbejdsdag, men en separat dag.
Beboermøde
•
30. marts med forbehold for ændring
◦ Gennemgang af budget
3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

•

•

4. Nyt fra/til inspektøren

•

Rigtig god hovedrengøringsweekend i centerbygningen.
Gulvene blev behandlet med alle de midler, sådan et gulv skal
have. Det skal fremover gøres på havedag.
Førstehjælpstasker tjekkes og genopfyldes.
Det skal genovervejes, om der skal bestilles grus. Det handler
om, hvordan det skal opbevares, hvordan og hvorledes i
forhold til regn, om folk overhovedet vil gå efter det etc.

5. Nyt fra diverse udvalg PFIU:
•

Besvarelse af spørgsmål fra sidste møde:
◦ Status på studieaktivitetsundersøgelsen: Folk har haft
problemer med at indsende, samt været i tvivl om man har

◦
◦

◦

◦
◦

◦

◦

◦

indsendt den rette dokumentation. Hvis man er i tvivl, skal
man sende en mail til PFIU.
Har man ikke fået svar, skal man ikke panikke med
skrive til PFIU (iup@pf.dk).
Hvad hvis man vil klage over en afgørelse om
dispensation? Så skal man også skrive til PFIU med
begrundelse.
PFIU har fået mange mails og opkald pga rygter vedr.
indstillinger, dispensation etc. De ønsker, at man stopper
rygterne og skriver til dem i stedet. Rådet beder om, at
PFIU-repræsentanten skal fortælle dem, at de skal komme
med nogle ordentlige vejledninger – og at der desuden i
rådet arbejdes på noget materiale til dem.
Studieaktivitetsundersøgelsen laves en gang om året.
Vær opmærksom på, at PFIU, ligesom andre frivillige, kun
mødes én gang om måneden – så der er altså ikke
gennemgået ansøgninger hver dag i en måned, hvorfor der
stadig er nogle, der mangler svar.
PFIU-repræsentanten skal fortælle PFIU, at de bør komme
med en udmelding i forhold til, at de er længe om at give
svar – eller i hvert fald komme med en slags deadline.
PFIU-repræsentanten skal spørge PFIU, hvad de bruger
pengene til, som de får af os for at administrere
indstillingerne.
Der blev holdt møde i PFIU 01.02.17 – næste møde er
01.03.17.

Rækkerepræsentanter:
•
Status fra sidste møde:
◦ Når man får udleveret sin vaskebrik, skal man også have
udleveret en seddel, hvor vaskereglerne står.
Rækkerepræsentanterne udarbejder den og giver den til
Klaus.
◦ Rækkerepræsentanterne ønsker opdateret husorden i
henhold til konsekvenser for brud på husordenen, såsom
pasning af udendørsarealer etc.
◦ Der var møde 12. januar. Næste møde 9. februar
Netgruppen:
•
Der arbejdes på 10 gange hurtigere internet. Det skal blot
koordineres med DTU, så det kan sættes i værk. Det sker
meget snart; lige så snart som nogen på tkol kan ”sætte stikket
i” samtidig med nogen på DTU.
•
Kablet der hænger over række 7 skal etableres – hvordan det
skal ske er endnu uvist. Der er forsøgt mange forskellige
løsninger og brugt rigtig mange timer på det.
Aktiv:
•
Fastelavnsfest den 26. februar for børn og voksne i
centerbygningen. Hurraaaaaa!

6. Rækkemødereferater

Række 1:
•
Forslag om stilleperiode fra rækken:
◦ Svar: Ikke udover hvad der står i husordenen om, at man
skal tage hensyn til hinanden.

7. Ansøgning til Konto 25 Baren ansøger om op til 250 kr. til at betale velkomstdrinken til
nytårsfesten. Godkendt
Aktiv ansøger om op til 3000 kr. til afholdelse af fastelavnsfest.
Godkendt
Rådet søger om op til 250 kr. per mand til afholdelse af julefrokost.
Godkendt
Livredderne søger om op til 500 kr. til førstehjælpssæt til
svømmeklubben. Godkendt
8. Kalender

9. Eventuelt

Næste rådsmøde:
•
9. februar: Rækkerepræsentantmøde
•
10. februar: Baråbent
•
11. februar: Bararbejdsdag
•
Baråbent 24. februar
•
26. februar: Fastelavnsfest
•
6. marts: Rådsmøde
•
12. marts: Rådsmøde om havedag, indstillinger og
beboermødedagsorden
•
17. marts: Baråbent med Sct. Patricks Day-tema
•
30. marts: Beboermøde
•
29. april: Havedag
•
Rådsmiddag: Der stemmes om dato på fb.
•

•
•
•

10. Møde slut
.

21.37

En beboer spørger til status på at få hjertestarter herud. Status
er, at man godt kan søge det, men etableringen ligger i 1215.000 kr., så der opfordres til, at folk giver et tip til rådet, hvis
de ser kampagner, hvor hjertestartere tilbydes. Det er ikke
sikkert, vi får en af den grund, da der stadig kan være en
etableringspris. Nærmeste hjertestarter pt. Er placeret på
Ellesvinget 1.
PKS skal have en liste over, hvem der er rådsmedlemmer i
2017.
Fremover skal dagsordenen have et punkt, der omhandler
indkomne mails og hvem i rådet, der besvarer dem.
Der er mellem 250 og 450 personer på venteliste til lejlighed
her i kollegiet.

