Rådsmøde d. 06.03.2017 kl. 19.00 i centerbygningen
Referat
Rådsmedlemmer til stede Henrik (18A), Sofie (2D), Tanya (15B), Thor (3D), Cecilie (14D),
Dannie (16D), Christine (5D), Nana (16E), Anne (9C)
Rådsmedlemmer afbud
Suppleanter til stede

Betina (4D)

Suppleanter afbud
Andre til stede

Jean (13B)

1. Formalia

Ordstyrer: Jean
Godkendelse af referat: Ok
Godkendelse af dagsorden: Ok

2. Meddelelser fra Rådet

•

•

•

•

•

Skiltning hvor det er tilladt at parkere
◦ Rasmus 10C: Hvis man vil have skilte op i en kortere
periode, kan man sende kommunen en besked (har han
undersøgt). Det blev dog afgjort, at vi ikke skal have skilte
op. Der står i lokalplanen, at vigepladserne er parkering til
børnehaven, og derfor kan vi ikke skilte, idet det er
kommunens pladser og derfor deres opgave, hvis der skal
skiltning til. Desuden skal der også være plads til
håndværkerne, så fra rådets side vil man ikke gå ind og
”spærre” pladserne. Sagen er lukket fra rådets side. Der
henvises til de kommunale regler
[https://www.rudersdal.dk/infosider/parkering]
CopyDan
◦ Vi skal indrapportere hvor mange tilslutninger vi har til tvkanaler. Åbenbart står vi alle til at have den lille pakke hos
Boxer, og vi har derfor betalt alt for mange penge til
CopyDan. Mod et gebyr på 500 kr. er fejlen rettet
fremadrettet og giver en lille besparelse i sidste ende.
Budgettet er gennemgået
◦ Tanya og Dannie har været til for-budgetmøde. Det ser
godt ud. Sidste år var der et overskud på en million, der er
røget i lånet, hvilket ved det nye lån kommer til at spare os
for 50 kr per mand. I år ser det også godt ud. Den generelle
huslejestigning, der plejer at ligge på 2,5 % kommer i år til
at ligge på 1,8 %, hvilket vil sige omkring 142 kr.
Guide til rengøring af filter og udsugning
◦ Der er ikke tale om emhætten, men de andre udsugninger i
lejlighederne. De skiftes løbende ud og er ikke noget, man
personligt skal gøre noget ved. Klaus bliver dog spurgt, om
der er nogle lejligheder, der har nye udsugninger, som
derfor skal behandles anderledes.
Indkaldelse til beboermøde og havedag
◦ Havedag 29. april
◦ Beboermøde 30. marts
◦ Der laves indkaldelser på rådsarbejdsdag

Det skal også skrives på hjemmesiden
Der er afholdt samtaler, og Louise Højgaard er ansat som
rengøring. Jean Slaikjær forstsætter som centerleder og
sekretær.
◦

•

3. Nyt fra/til
centerleder/rengøring

Ny rengøring oplæres. Cecilie bliver kontaktperson.

4. Nyt fra/til inspektøren Intet at berette bortset fra en del ind- og udflytninger for tiden.
Der er 28 på venteliste per 2. marts.
5. Nyt fra diverse udvalg Baren:
Der har været bararbejdsdag den 11. februar. Der er ryddet lidt op og
lagt strategier. Det ser stadig godt ud med medlemmer, så det er
besluttet at fortsætte med at holde åbent to gange om måneden.
Folk har været gode til at klæde sig ud til temaer. Næste åbent er 17.
marts med Sct. Patrick, så kom i grønt!
Aktiv:
Fastelavn gik godt. Der kom mange, og det var rigtig hyggeligt. Der
var 25-30 børn. Det blev holdt indenfor budgettet.
DFK:
•
K-net: Mange af kollegierne med K-net har ikke netgrupper,
som vi har på TKOL og ser derfor på alternativer til internet
med mindst lige så gode serviceaftaler. Hvis de vælger andre
løsninger, bliver det dyrere for os, hvorfor rådet og netgruppen
skal være meget opmærksomme på, hvad de andre kollegier
vælger.
•
Emailsystem: Hvordan håndterer de andre kollegier et fælles
mailsystem? De fleste skriver manuelt beboernes mailadresser
ind i deres system, men Ostenfeldt har et program, hvor man
skriver sig på, idet internettets opsættes i den enkelte lejlighed.
Dermed er mailadresserne indsamlet fra start og skal ikke
indhentes senere. Så forslag til netgruppen er, at man måske
kunne gøre det samme her.
Netgruppen:
•
Der er kommet nyt net for to uger siden. Nu er der 1 GB. Yay!
•
Der er kommet 78 svar på indsamlingen af emails, så der kan
laves fællesmail. Der mangler stadig en del.
•
Fra rådet: Skitser hvordan emailsystemet er bygget op og
spørg ind til, hvorfor det var, vi ikke automatisk kunne få de
mailadresser fra PKS, som vi skal bruge.
PFIU:
•

•

Status på studieaktivitetsundersøgelsen (SAU):
◦ Behandlingen af SAU er stadig i gang. Har man indsendt
dokumentation efter 18. feb vil den blive behandlet snarest
muligt. Er man utilfreds med den færdige behandling
EFTER 31. marts skal man skrive ti l Martin på iup@pf.dk
Evaluering på studieaktivitetsundersøgelsen med kommentarer
fra beboere
◦ Dannie og Sofie var til møde, hvor de gav udtryk for alle
de ting, beboerne på tkol har haft problemer med. PFIU
var meget forstående og tager det med til PKS, men vi skal

være opmærksomme på, at det er første gang, det kører på
den her måde (online), så der er børnesygdomme.
◦ Mange har fået opsigelse selvom begge beboere stadig er
studieaktive. Igen kan der være tale om børnesygdomme i
systemet, men det kan også være fordi, der ikke er
afleveret til tiden. Uanset hvad så vent med at gå i panik til
behandlingstiden er overstået 31. marts..
◦ Efter 31. marts skal man tage fat i PKS, hvis der er
problemer.
◦ På beboermødet bliver det taget op igen, og der bliver
refereret, hvad der gøres fremadrettet.
◦ Hvis man har spørgsmål vedr. SAU, så ret henvendelse til
PFIU eller rådet (på kontaktformularen) - der er dog
grænser for, hvor meget rådet kan svare på i den
forbindelse.
◦ Der var møde 1. marts, og der holdes igen den 4. april.
Rækkerepræsentanter:
•
Der har været møde 9. feb og der er møde igen 8. marts
PKS:
•
Man vil gerne sende en fotograf ud, når der er arrangementer
for at kunne lave et katalog over kollegierne med gode
billeder.
6. Rækkemødereferater

Række 1:
•
Opklarende spørgsmål vedr. snerydning
◦ Er det hele rækken eller huset, der er ansvarlig for
snerydning? Svar fra rådet: Det er rækken, men der ses på
til næste beboermøde, om det kun skal være huset.
•
Spørgsmål til netgruppen og fællesmail
◦ Hvordan kommer det til at fungere? Svar: Man kan til og
afmelde sig forskellige former for informationer og bliver
ikke absolut spammet med alt.

7. Ansøgning til Konto 25 Række 3 søger 500 kr. til rækkehavedag: Godkendt
Baren søger op til 2500 kr. til at sætte bærbar op til musik samt et
betalingssystem på wifi til betaling i baren. (Dannie undersøger
nærmere, hvad det kommer til at kræve og koste): Godkendt
Baren søger 200 kr. til fastelavnsfesten: Godkendt
Rækkerepræsentanterne søger om 250 kr. til forplejning på
arbejdsdag: Godkendt
Række 6 søger 500 kr. til rækkehavedag: Godkendt
Række 4 søger 500 kr. til rækkehavedag: Godkendt
8. Kalender

9. Eventuelt

Rådets julefrokost: Jean opretter afstemning om en lørdag
Bestyrelsesmøde: 27. marts kl. 16, budgettet gennemgås og
godkendes
Beboermøde 30. marts
Baråbent med Sct. Patricksday 17. marts
•

•

Opfølgning på opgaver
◦ Når specifikke personer påtager sig en opgave, skal der på
næste møde følges på på det.
Betina, der skulle have opstartet nyt legepladsprojekt er blevet

opsagt og kan derfor ikke følge den til dørs. Hvis nogen er
interesserede i at tage hånd om projektet er de meget
velkomne!
10. Møde slut
.

21.34

