Møde:
Trørød Kollegiet

Dato:
Tid:

Rådsmøde
Torsdag, d. 1. marts, 2018
19:00 - 20:50

Tilstedeværende Medlemmer

Sofie (2D), Christine (5D), Ann Sofie (15B), Tanya (15C), Asbjørn (20D)

Tilstedeværende Suppleant

Christopher (5D), Gustav (15C)

Yderligere Deltagere

Lasse (6C), Josephine (14B)
Dagsorden

Formalia

Dirigent

Beboerrådssekretæren agerer dirigent.

Referat

Sidste måneds referat godkendes.

Dagsorden

Dette mødes dagsorden godkendes.

Beboermøde:
●

●

Beboerrådet fastlægger dagsorden for det kommende beboermøde.
○ Mødet vil blandt meget andet omhandle den nye husorden.
○ Dagsordnen vil blive udsendt på mail i den kommende uge.
○ Der vil være kage og drikkervarer til alle deltagende beboere.
○ Man har som altid også mulighed for at melde sig ind i udvalg.
Beboerrådet mødes halvanden time før mødestart til fællesspisning.
○ Dette erstatter den planlagte rådsmiddag på lørdag.

Arbejdsdag:
●
Beboerråd
●

Beboerrådets arbejdsdag i tirsdags gik godt og omhandlede blandt andet:
○ Rettelse af diverse funktionsbeskrivelser.
○ Færdiggørelse af den nye husorden.
○ Besigtigelse af diverse legepladser.
Dette særlig med henblik på nye ansættelser samt næste beboermøde.

Åbent Hus:
●
●

Denne omgangs Åbent Hus på DTU er tilfredsstillende overstået.
○ Vi har haft over et dusin interesserede personer på besøg.
○ Mange var positivt overraskede over vores kollegie.
Det lader til, at der er mange fejlagtige rygter om vores kollegie i omløb.
○ Blandt andet opfattelsen af, at det er forbeholdt børnefamilier.
○ Disse kan have en negativ effekt på antallet af ansøgere.
○ Beboerrådet vil overveje at behandle dette senere.

Nyansættelser:
Centerbygning

●
●
●
●

Vi har fået en ny centerleder, og har samtaler for rengøringshjælp snart.
Den nye centerleder inviteres med til beboermødet for introduktion.
Den tidligere centerleder er villig til at indgå i oplæringen af den nye.
Kollegieselskabet har allerede fået besked om nyansatte.

Tilbagemelding:
Inspektør

●
●
●

Der har manglet respons og tilbagemelding efter end sygdomsperiode.
Dette har været problematisk, når man venter på svar fra inspektøren.
Beboerrådet vil drøfte dette med inspektøren ved lejlighed.

Barudvalget:
●
●
●

Barudvalget skal snart have arbejdsdag for at planlægge åbning.
De har ikke haft åbent længe, men det vil de forsøge at lave om på.
Barudvalget søger nye medlemmer, som kunne tænke sig at være med.

Aktivitetsforeningen:
●
●
●

Der er blevet afholdt et fastelavnsarrangement sidste måned.
○ Der var flere deltagere end forventet, og rigtig god stemning.
○ Det gik rigtig godt med at benytte en tilmeldingsblanket.
Aktivitetsforeningen skal snart have opstartsmøde til sommerfesten.
De søger særligt nye medlemmer til at være med til dette arrangement.

De Forenede Kollegier (DFK):
●
●

Eftersom vi har problemer med lav opskrivning, er dette blevet taget op.
○ Mange mulige forslag, som beboerrådet tager op senere.
Desuden er der blevet nævnt, at vi skal have tjekket vores internetudstyr.
○ Særligt skal vi have kigget på vores ledninger og bokse.
○ Dette er Netgruppen i øjeblikket i gang med at undersøge.

Netgruppen:
●
●
●
Kollegieudvalg

●

●

Der viser sig at være problemer med internetkablerne i jorden.
Der er muligvis brug for at få hjælp til at grave ødelagte kabler op.
○ Det er muligt at opgravning kan ske samtidig med nye fliser.
Netgruppen mangler udførlig oversigt over kollegiets kabelnetværk.
○ Beboerrådet vil forsøge at skaffe disse fra kollegieselskabet.
Rækkerepræsentanterne har spørgsmål omkring kabelproblemer.
○ Der var brud på et kabel i onsdags, angiveligt grundet frost.
○ Dette er blevet ordnet med midlertidigt ekstra kabel i luften.
○ Vi er nødt til at vente på frosten før nye kabler kan nedgraves.
Netgruppen har brug for nye medlemmer til at lære om kollegiets net.
○ Ellers risikeres problemer, når nuværende medlemmer flytter.

Indstillingsudvalget (PFIU):
●
●

Vi søger ny repræsentant til indstillingsudvalget, da den forrige stopper.
Der mangler stadig svar på nogle studieaktivitetsundersøgelser.
○ Der afholdes angiveligt et møde om dette i næste uge.

Rækkerepræsentanterne:
●
●

Der er problemer med for store mængder husholdningsaffald.
○ Det foreslås at få større skraldeposer i skraldespandene.
○ Eftersom vi ikke kender en ansvarlig, anbefales kommunen.
Nogle beboere er frustrerede over manglende deltagelse i arrangementer.
○ Særligt er der tale om rækkernes halvårlige fælles havedage.
○ Det anbefales at forsøge at danne en god kultur for dette.
○ Desværre tager dette tid, men er den bedste løsning.

Kollegieselskabet (PKS):
●
●

Kollegietselskabet er bekymret for det nuværende lejetab.
○ Dette er et emne beboerrådet vil behandle nærmere senere.
Det nævnes, at flere tændte radiatorer også kan give større regning.
○ Dette kan være grundet, at mange lukkede radiatorer er åbnet.
○ Det foreslås at opfordre beboere til at isolere særligt vinduer.

Beboerrådet:
Kollegiekonto

●
●

Ansøger om op til 300 kr. til forplejning til beboermødet (godkendes).
Ansøger om op til 500 kr. til årets rådsmiddag (godkendes).

Rækkerne:
●

Kalender

Række 3 ansøger om op til 500 kr. til rækkehavedag (godkendes).

Rådsmiddag

Torsdag, d. 22. marts, 2018, kl. 17:30

Beboermøde

Torsdag, d. 22. marts, 2018, kl. 19:00

Rådsmøde

Tirsdag, d. 3. april, 2018, kl. 19:00

Rådsmøde

Tirsdag, d. 1. maj, 2018, kl. 19:00

Kollegiehavedag

Søndag, d. 6. maj, 2018, kl. 09:00

Cykeludsmidning:
●
●
●

Nogle af cykelskurene indeholder cykler som ingen vil kendes ved.
Det er ikke helt klart hvilken procedure man bør følge til dette.
○ Man kan ikke bare smide cyklerne ud uden videre.
○ Samtidig skal der også være mulighed for at afhjælpe dette.
Beboerrådet vil tage dette punkt op igen senere.

Beboerrådsekretær:
Eventuelt

●
●

Vi har fået ny beboerrådsekretær, som bør være medlem af beboerrådet.
○ Dette bør formentlig ske til det kommende beboermøde.
Det foreslås at sekretæren kan stå for kollegiets hjemmesides kalender.
○ Dette vil tages op igen på et senere tidspunkt.

Kollegiehavedag:
●

Det anbefales at vi igen laver frokost til den næste kollegiehavedag.
○ Dette vil beboerrådet tage op ved næste måneds møde.
Opsamling

●

●
Udfordringer

●
●
●

Vi skal drøfte kollegiets branding og omtale for potentielle beboere.
○ Opdatering af hjemmesider, opsætning af plakater, med mere.
○ Eksempler på nuværende beboere med billeder og beskrivelser.
○ Henvisning af internationale par hertil som akkomodation.
Vi skal drøfte muligheder for at afskaffe efterladte cykler i skurene.
○ Hvilken procedure bør man følge, og hvad kan man tillade sig?
Vi skal drøfte varetagelsen af kollegiets kalender på hjemmesiden.
○ Hvad skal denne indeholde, og hvor kommer informationen fra?
○ Hvem skal stå for det (eventuelt beboerrådssekretæren)?
Vi skal drøfte den kommende kollegiehavedag og eventuel madlavning.
○ Hvordan skal arbejdet organiseres og fordeles mellem os?
○ Hvem skal stå for madlavning, og hvordan skal det foregå?
Vi skal drøfte ændring af beboerrådets dokumentopbevaring.
○ Hvilken løsning har vi nu, og hvad ønsker vi ændret?

