Rådsmøde d. 11.01.2017 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Christine (5D), Cecilie (14D), Thor (3D), Sofie (2D), Tanya (15C),
Henrik (18A), Anne (9C), Dannie (16D)
Rådsmedlemmer afbud
Suppleanter til stede

Betina (4D)

Suppleanter afbud
Andre til stede
1. Formalia

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

2. Meddelelser fra Rådet Indstillingskriterier; hvad kan vi gøre for at beboere ikke får afslag på
studieaktivitetsundersøgelsen:
•
Der er lavet forskellige cases i forhold til typer af beboere
herude. De er dog ikke taget til efterretning i denne omgang,
da de ikke var sammensat tids nok til PFIU-mødet.
Snerydning og advarsler:
•
Rådet bliver bedre til at tjekke op på, om der er ryddet for sne.
Der vil kunne udstedes advarsler, hvis det ikke er gjort, da det
er til gene for postbud, renovationsfolk og generelt folk der
færdes på stierne.
Intern tidsfrist for godkendelse af referat:
•
En uge
3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

Centerbygningen bliver hovedrengjort 20.-22. januar

4. Nyt fra/til inspektøren Ekstern snerydning: Klaus tager fat i dem, der står for rydning af
vejen for at få dem til at gøre det bedre.
Hækkene mod Gøngehusvej: Det er Klaus' ansvar at klippe dem.
Tilstandsrapport: Der skal laves en tilstandsrapport af kollegiet meget
snart. Klaus går med rundt, når der inspiceres – Betina går med.
Grus i stedet for salt (Svar på spørgsmål fra sidst): Klaus bliver
spurgt, om det kan købes, men man skal selv blande det, hvis man vil
blande med salt.
5. Nyt fra diverse udvalg PFIU:
•
•
•

Der var møde lørdag den 7. januar
Møde igen 1. februar
Kan dispensationsansøgninger (fritekstfeltet) øges til en side i
stedet for en halv, som det er nu? PFIU opfordrer til, at man
begrænser sig, men de kan ikke nægte folk at skrive mere end
en halv side.

•

•
•
•

•
•

•

•

Nogle studieordninge med 45 ECTS-point årligt: Hvis man
ikke har opfyldt de 60 point, som PKS beder om, fordi ens
studieordning ikke kan opfylde det krav, vil man blive bedt om
at vedlægge dokumentation, og ellers bliver det fulgt op uden
der umiddelbart er problemer.
Hvor mange opsigelser, godkendelser etc. er der?: Det må
PFIU ikke opgive.
Hvis den ene forælder er færdig, og den anden ikke er, hvad
gør man så?: Så søger man dispensation.
Kan man klage, hvis ens dispensationsansøgning bliver
afvist?: PFIU-repræsentanten tager det med til næste møde og
vender tilbage med et svar.
Hvis man søger dispensation, skal man gå ind på denne
hjemmeside: http://www.pf.dk/Indstillingsudvalget
Husk, at bare fordi du har dispensation fra studiet pga
forsinkelse, så er det ikke det samme som at have dispensation
i forbindelse med bolig – så ansøgning skal indsendes.
Status på studieaktivitetsundersøgelse: Hvis man er godkendt,
har man fået en mail – dog er alle ikke færdigbehandlede, så
man kan også få en mail om et par dage – panik ikke.
Har du ikke indsendt undersøgelsen, så se at få det gjort.

DFK:
Åbent hus på kollegierne under PKS, skema skal udfyldes og sendes
senest 1/2-17 ang. hvordan de forskellige kollegier har tænkt sig at
afholde det.
•
Tanya og Christine træffer beslutning om, hvordan det skal
afholdes.
Baren:
•

Baråbent 27. januar med nytårstaffel som tema.

Netgruppen:
•
Møde i uge 3 om emailopfølgning, samt ting der skal på
hjemmesiden etc.
Rækkerep:
•
Holdt møde 12. januar
Aktiv:
•

6. Rækkemødereferater

Møde 27. januar ang. fastelavn

Intet

7. Ansøgning til Konto 25 Rengøring søger op til 250 til forplejning til hovedrengøring af
centerbygningen 20.-22. januar. Godkendt.
8. Kalender

Næste rådsmøde:
•
7. februar
•
6. marts

9. Eventuelt

Der var bestyrelsesmøde lige inden jul. Der var ikke tid til at tale om

indstillinger, men arbejdsdag og gulve blev gennemgået. Begge dele
skal med på budgetmøde til foråret, men bestyrelsen virkede positive
overfor begge dele.
Der er forslag om at rykke renovering af tage, så der kan frigøres
penge i budgettet til at renovere gulve.
Afspærring nytårsaften til affyring af fyrværkeri bliver taget op på
næste beboermøde.
Der blive lavet ny rampe til barnevogne til centerbygningen, når der
bliver lagt nye fliser.
Der skal afholdes ansættelsessamtaler: Henrik og Betina står for det.
10. Møde slut
.

20.50

