Møde:
Trørød Kollegiet

Dato:
Tid:

Rådsmøde
Tirsdag, d. 3. april, 2018
19:00 - 20:55

Tilstedeværende Medlemmer

Lasse (6C), Tanya & Gustav (15C), Ann Sofie (15B),
Christine (5D), Asbjørn (20D), Karina (18D)

Yderligere Deltagere

Ingen
Dagsorden

Formalia

Dirigent

Beboerrådssekretæren agerer dirigent.

Referat

Sidste måneds referat godkendes.

Dagsorden

Dette mødes dagsorden godkendes.

Beboermøde Evaluering:
●

●

Forårets beboermøde forløb tilfredsstillende og effektivt.
○ Den nye husorden er blevet vedtaget.
○ Det nye inpsektørkontor er blevet godkendt.
○ Den nuværende antenneaftalet er besluttet afskaffet.
○ Desuden drøftede vi mulighederne for en ny legeplads.
Der var dog manglende deltagelse blandt de nuværende beboere.
○ Det er ærgeligt, eftersom det er beboernes chance for at stemme.
○ Vi overvejer igen at lægge huskesedler hertil i postkasserne.

Kollegiets Havedag:
●
Beboerråd

●

Det er snart tid til forårets kollegiehavedag, som vi skal organisere.
○ Vi samles søndag, d. 6. maj, 2018, kl. 09:00 i pejsestuen.
■ Rådsmedlemmerne mødes dog allerede kl. 08:00.
○ Her fordeles arbejdsopgaver, som arbejdes på indtil frokost.
■ Vi forbereder noget til fællesspisning som sidste gang.
Vi vil overveje detaljerne hertil ved det næstkommende rådsmøde.

Branding Forbedringer:
●

●

Vi skal undersøge kollegiets branding for at få højere opskrivning.
○ Vi kan opdatere hjemmesiden til at give breddere interesse.
○ Vi kan forespørge øget fokus på kollegierne til åbent hus.
○ Vi er åbne for forslag til at gøre kollegiet mere indbydende.
Vi vil overveje detaljerne hertil ved den næstkommende arbejdsdag.
○ Rådet mødes søndag, d. 16. september, 2018, kl. 10:00.

Vaskeri Problemer:
●

Der har i den forgangne måned været mange problemer i vaskeriet.
○ Kontakt endelig inspektøren, hvis disse ikke kan løses selv.
○ Angiveligt kan det hjælpe at trykke på alle knapperne ved lås.

Elektronisk Syn:
Inspektør

●

●

Der arbejdes i øjeblikket på at få E-Syn til elektronisk syn af boliger.
○ På sigt vil syn ved indflytning og udflytning foregå elektronisk.
○ Således vil skriftlig og billeddokumentation ligge online.
○ Dette kan imødegå problemer ved mistede papirer for hver part.
Vi husker på, at boligen skal afleveres i samme stand som ved indflytning.
○ Hvis man er i tvivl herved, så kontakt inspektøren for vejledning.

Barudvalget:
●

Der afholdes arbejdsdag om to uger i forbindelse med genåbning.

Aktivitetsforeningen:
●

Der afholdes opstartsmøde i næste måned i forbindelse med sommerfest.

Netgruppen:
●
●
●

●

Der arbejdes på, hvilke kabler skal klippes ved afskaffelse af antenne.
○ Kollegieselskabet har desværre ingen tegninger til rådighed.
○ Netgruppen undersøger derfor selv mulige indgangsvinkler.
Der arbejdes på, hvilke kabler der eventuelt skal udskiftes til internettet.
○ Der foretages planlagt syn i morgen, varetaget af ATEA.
○ Netgruppen indsamler desuden tilbud til nedskydning af kabler.
Der forespørges overdragelse af hjemmesidens kalender til sekretæren.
○ Det drejer sig om oplægning af havedage, møder, med mere.
■ Dog ikke centerlederens åbningstider og bookinger.
○ Der haves faste datoer for adskillige af disse begivenheder.
■ Havedage afholdes sidste lørdag i april og september.
■ Beboermøde afholdes sidste torsdag i marts og oktober.
■ Bemærk undtagelser ved helligdage eller lignende.
Der afholdes møde med K-Net i næste uge omkring netværket.

Rækkerepræsentanterne:
Kollegieudvalg

●

●

●

Repræsentanten for rækkerepræsentanterne stopper øjeblikkeligt.
○ Dennes primære ansvar er deltagelse i rådsmøderne.
■ Tidligere har repræstentanten også været referent.
■ Dette anskues dog ikke som strengt nødvendigt.
○ Rådsnæstformanden er villig til at overtage posten til start.
Kommunens skraldeordning er blevet undersøgt for kollegiet.
○ Det foreslås at få større poser eller sågar flere skraldespande.
■ Det er for dyrt at få en udvidet aftale med kommunen.
■ Vi vil på nuværende tidspunkt ikke gå videre med det.
○ Det foreslås at få kompostbeholdere nede på rækkerne.
■ Disse benyttes til kompost, som så omdannes til jord.
■ Hvis en række ønsker, kan de forespørge om dette.
■ Vi har givet tilladelse til et par testforsøg hertil.
Der er muligvis pladsproblemer i cykelskurer grundet efterladte cykler.
○ Der foreslås muligheder for decideret cykelrazzia på kollegiet.
■ Der foreligger dog ingen officiel procedure hertil.
■ På andre kollegier varetages cykelrazzia af politiet.
■ Vi foreslår derfor ramte rækker at kontakte politiet.
○ Der foreslås muligheder for yderligere cykelparkering på kollegiet.
■ Hvilke af rækkerne er interesseret i at have mere plads?

Kollegieselskabet (PKS):

Kollegiekonto

●

Beboermødet kunne ikke behandle budgettet, da dette manglede.
○ Disse tages op ved bestyrelsesmødet om to uger.
○ Vi vil derfor lave en udmelding til beboerne i næste uge.

●

Bryggerlauget søger om op til 300 kr. til bryggedag (godkendes).

Rådsmøde

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

Kollegiehavedag

Søndag, d. 6. maj, 2018, kl. 09:00

Rådsmøde

Mandag, d. 4. juni, 2018, kl. 19:00

Rådsarbejdsdag

Søndag, d. 16. september, 2018, kl. 10:00

Kalender

Opsamling
●
Beslutninger

●

●

Udfordringer

●
●
●

Vi har besluttet at tillade et testforsøg af kompostbeholdere på rækkerne.
○ Formålet er at tillade større genbrug af haveaffald til jord.
○ Det drejer sig om to rækker, hver med en udlånt beholder.
Vi har besluttet at overdrage varetagelsen af hjemmesidens kalender.
○ Overdragelsen sker fra netgruppen til beboerrådssekretæren.
○ Vi skal overveje om dette eventuelt skal tilføjes kontraktmæssigt.
Vi skal drøfte organiseringen af kollegiehavedagen i næste måned.
○ Hvilke opgaver skal der løses, og hvem vil stå for hvad?
■ Blandt andet foreslås opsamling af skrald på kollegiet.
■ Vi skal oprette en Doodle, som beboerne kan vælge på.
○ Vi skal anskaffe gule veste til de gående rådsmedlemmer.
Vi bør overveje mulighederne for faldunderlag til den nye legeplads.
○ Hvilket materiale ønskes, og kan det nuværende genbruges?
Vi bør drøfte ønskede ændringer i forbindelse med den nye bestyrelse.
○ Hvilke ønsker har vi til kollegieselskabets fremtidige retning?
Vi bør overveje at opstille en plan i tilfælde af ekstreme situationer.
○ Hvad kan vi gøre for sikkerhed i tilfælde af krig eller lignende?

