Møde:
Trørød Kollegiet

Dato:
Tid:

Antal Tilstedeværende

Beboermøde
Torsdag, d. 22. marts, 2018
19:10 - 20:35

14 (7 Rådsmedlemmer, 6 Beboere, samt Inspektøren)
Dagsorden
Dirigent

Næstformanden agerer dirigent.

Referent

Beboerrådssekretæren agerer referent.

Referat

Referatet fra sidste beboermøde godkendes.

Dagsorden

Dagsordenen for dette beboermøde godkendes.

Formalia

Nye Beboere:
●
●
●
Introduktion

●
●

Kæledyr er tilladte på kollegiet, men vis hensyn, og hold hunde i snor.
Hjælp os med at undgå rotter og skadedyr ved at smide affald rigtigt ud.
○ Det er ikke tilladt at opmagasinere affald uden for jeres bolig.
○ Undgå at fodre kæledyr eller fugle udendørs af samme årsag.
Vis hensyn til jeres naboer mht. fester og larm, særligt ved eksamenstid.
○ Lav aftaler med hinanden, så der er plads til både jer og dem.
Husk at I selv er ansvarlige for at få jer en indboforsikring til jeres bolig.
Se også kollegiets hjemmeside (www.tkol.dk) for generel information.

Kollegiets Struktur:
●
●

Kollegiet har en bestyrelse, et beboerråd, og er tilknyttet PKS og PFIU.
Bemærk særligt beboerrådet, som varetager beboernes interesser.
○ Desuden håndterer de diverse problemer og eventuelle klager.

Beboerrådet:
●
●
●

Husk at lukke cykelskurene, skralderummene samt skraldespande.
○ Pas dog endelig på ikke at lukke nysgerrige katte inde.
Husk at sætte trillebøre fra containerpladsen på plads efter brug.
Beboerrådet kan kontaktes på kollegiets hjemmeside via kontaktformular.

Inspektøren:
●
●
●
●
Beretninger

Inspektøren hjælper jeres bolig (vandhaner, toiletter, døre, med videre).
Hvis man ser tegn på bjørneklo, kontakt da inspektøren hurtigst muligt.
Inspektøren har åbningstid alle hverdage kl. 12:00 - 13:00 på sit kontor.
Inspektøren kan kontaktes på kollegiets hjemmeside via kontaktformular.

Centerlederen:
●
●
●
●

Vi byder den nye centelder velkommen efter sin nyansættelse.
Centerlederen står for udlejning af centerbygningen samt dens eftersyn.
Centerlederen vekslende åbningstider fremgår på kollegiets hjemmeside.
Centerleder kan kontaktes på kollegiets hjemmeside via kontaktformular.

Udvalgene:
●

Aktivitetsforeningen:
○ De står for at arrangere diverse fester og aktiviteter på kollegiet.
■ Blandt andet sommerfest, halloween, samt fastelavn.
○ De har adgang til en sportshal samt svømmehal med livredder.
■ Disse har beliggenhed på Trørødskolen lige i nærheden.

○
○

Endelig har de en bryggerklub, hvor man kan brygge egen øl.
De kan kontaktes på kollegiets hjemmeside via kontaktformular.

●

Netgruppen:
○ De varetager vores internetforbindelse, og afhjælper problemer.
■ Problemer med kabler og stik, ikke routere og enheder.
■ Forbindelsen leveres af K-Net gennem aftale med PKS.
○ De kan kontaktes på kollegiets hjemmeside via kontaktformular.

●

Rækkerepræsentanterne:
○ Rækkerepræsentanterne er bindeled mellem rækkerne og rådet.
○ De står især for rækkemøder samt halvårlige rækkehavedage.
○ I øjeblikket søges der en ny rækkerepræsentant til Række 4.
■ Nu bydes rækkens nye beboere velkommen af Række 3.
○ Oversigten over disse kan findes på kollegiets hjemmeside.

●

De Forenede Kollegier (DFK):
○ Kollegiet har en repræsentant, som deltager i deres møder.
○ Her taler kollegierne under PKS om ting, der vedkommer os alle.

●

Indstillingsudvalget (PFIU):
○ Kollegiet har en repræsentant, som deltager i deres møder.
○ Her kigges på dispensationer samt studieaktivitetsundersøgelser.
■ Dispensationer månedligt, samt studieaktiviteter årligt.
○ Vi mangler en repræsentant, da den nuværende stopper snart.
■ Her tilbyder Ann Sofie (15B) at sætte sig på posten.

Kompensation:
●
Kollegiekonto
●

En del af huslejen går til en fælles kollegiekonto, som man kan søge fra.
○ Blandt andet til sociale arrangementer, festligheder, med mere.
○ Disse skal dog inkludere hele kollegiet, før bistand kan gives.
○ Ansøgning om bistand sker gennem beboerrådet på forhånd.
Eksempelvis ydes bistand til rækkehavedage samt kollegiehavedage.
○ Desuden til forplejning ved møder (beboermøder og rådsmøder).
○ Endelig som støtte til arrangementer (bl.a. aktivitetsforeningen).

Praktiske Informationer:
●
●
Kollegiehavedag
●
●

Forårets kollegiehavedag afholdes søndag d. 6. maj fra kl. 09:00.
○ Gentager formatet fra efteråret, som blev positivt modtaget.
Der vil blive lavet en liste med opgaver, som man kan tilmelde sig.
○ Der vil være et rådsmedlem som torveholder på hver post.
Dagen afsluttes med en fælles frokost, som sidst startede kl. 13:00.
Motivationen til havedagene er den store økonomiske bistand for os.
○ Vi sparer mange penge over huslejen ved at hjælpe lidt til.
○ Vi opfordrer derfor så mange som muligt til at deltage i disse.

Ny Husorden:
Husorden

●
●

Vi skal stemme om vedtagelsen af ny husorden, som er udarbejdet.
Motivationen for dette er, at den gamle ikke længere kan håndhæves.

Nyt Kontor:

Inspektørkontor

●
●
●

Vi skal stemme om ombygning af nyt inspektørkontor i centerbygningen.
Motivationen for dette er et bedre arbejdsmiljø og bedre tilgængelighed.
○ Det gamle kontor er i kælderen, ned ad trappen ved skorstenen.
○ Det nye foreslås bygget i rummet ved siden af studierummet.
Beboerrådet fremviser nogle forslag til tegninger for ombygningen.
○ Inkluderer blandt andet en dør udadtil, hvor der nu er vinduer.

●

Hvis valgt kan det gamle kontor bygges tilbage til værksted som førhen.
○ Dette er tidligere blevet brugt af aktivitetsforeningen til diverse.

Lovændringer:
Antenne

●
●

Vi skal stemme om mulig afskaffelse af den nuværende antenneordning.
Man skal fremadrettet have mulighed for at fravælge boligens antenne.
○ Vi betaler i øjeblikket 30 kr. i antennebidrag over huslejen.

Ny Legeplads:
●
Legeplads

●
●
●

Legepladsen ved Række 2 er ikke længere forsvarlig at benytte.
○ Uden omkrandsende hegn skal visse standarder efterleves.
Beboerrådet fremviser nogle forslag til mulige nye legepladser.
○ Der er allerede blevet sat budget til side til disse.
Vi håber på, at ombygningen af lejepladsen kan ske allerede til sommer.
Legepladsen ved Række 8 fungerer fint og er forsvarlig at benytte.

Kabeludskiftninger:
Internetkabler

●

Kollegiet er ved at udskifte fliser, hvilket kan kombineres med nye kabler.
○ Der skal ansættes en til at tjekke kablerne og foretage målinger.
○ Desuden skal switches i krybekældere også tjekkes for defekter.

Manglende Budget:
Budget

●

Kollegieselskabet har endnu ikke færdiggjort budgettet til afstemning.
○ Dette skal potentielt gøres ved et ekstraordinært beboermøde.
○ Alternativt måske muligt at gøre ved et udvidet beboerrådsmøde.

Ny Husorden:
●
●

Ud af 13 er stemmefordelingen mellem (ja, nej, blank) = (13, 0, 0).
Dermed er den nye husorden godkendt, og træder i kraft øjeblikkeligt.

Nyt Kontor:
Afstemning

●
●

Ud af 13 er stemmefordelingen mellem (ja, nej, blank) = (13, 0, 0).
Dermed er det nye kontor godkendt, og vi går fremad med planerne.

Antenneaftale:
●
●

Ud af 13 er stemmefordelingen mellem (afskaf, behold, blank) = (13, 0, 0).
Dermed bliver den nuværende antenneaftale afskaffet hurtigst muligt.
○ Den enkelte beboer kan tegne egen aftale for fjernsyn i stedet.

Genopstiller

●
●
●
●

Tanya & Gustav (15C)
Christine & Christopher (5D)
Ann Sofie (15B)
Asbjørn (20D)

Udmelder

●
●

Sofie (2D)
Jean (13B)

Indmelder

●
●
●

Lasse (6C)
Karina (18D)
Alexander (9A)

Poster

●
●

Formand: Tanya (15C)
Næstformand: Ann Sofie (15B)

Medlemsskaber

Opsamling

Beslutninger

●
●
●
●
●
●
●

Den nye husorden er blevet enstemmigt vedtaget.
Det nye inspektørkontor er blevet enstemmigt godkendt.
Den nuværende antenneaftale er blevet enstemmigt afskaffet.
Vores repræsentant for PFIU bliver Ann Sofie (15B).
Vores beboerrådsformand forbliver Tanya (15C).
Vores beboerrådsnæstformand forbliver Ann Sofie (15B).
Nye rådsmedlemmer bliver Lasse (6C), Karina (18D) og Alexander (9A).

●

Rådet bør overveje at have flere oplysninger på kollegiets hjemmeside.
○ Hvem er i bestyrelsen, og hvem har ansvaret for hjemmesiden?
Rådet bør overveje muligheder for faldunderlag til ny legeplads.
○ Kan det nuværende genbruges ved hjælp af gennemluftning?
○ Hvilke materialer kan benyttes såfremt et nyt underlag ønskes?
Rådet bør drøfte muligheder for vedligeholdelse af legepladserne.
○ Er nogen ansat til dette, og har rækkerne noget medansvar?
Rådet bør overveje muligheder for godkendelse af budget når klart.
○ Ved et ekstraordinært beboermøde eller et udvidet rådsmøde?
Netgruppen bør forsøge at undersøge kabler til antenneafskaffelse.
○ Hvilke kabler skal klippes, og hvordan skal det foregå?
Netgruppen bør fortsat undersøge muligheder for kabeludskiftning.
○ Hvornår skal dette foretages, og hvordan skal det foregå?

●
●
Udfordringer
●
●
●

