Møde:
Trørød Kollegiet

Dato:
Tid:

Rådsmøde
Tirsdag, d. 1. maj, 2018
19:00 - 21:15

Tilstedeværende Medlemmer

Christoffer & Christine (5D), Lasse (6C), Alexander (9A),
Ann Sofie (15B), Tanya & Gustav (15C), Karina (18D)

Yderligere Deltagere

Emil, Sofie
Dagsorden

Formalia

Dirigent

Beboerrådssekretæren agerer dirigent.

Referat

Sidste måneds referat godkendes.

Dagsorden

Dette mødes dagsorden godkendes.

Kollegiehavedag:
●
●

●
●
●
Beboerråd

Vi skal planlægge kollegiehavedagen på søndag, d. 6. maj, 2018.
○ Beboerrådet mødes kl. 08:00 i pejsestuen til forberedelse.
○ Beboerne mødes kl. 09:00 i pejsestuen til arbejdsfordeling.
Vi har modtaget en række tilmeldinger til arbejdet samt frokosten.
○ Vi regner med at blive omtrent 40 beboere til havedagen.
○ Vi regner med at blive omtrent 30 beboere til frokosten.
○ Vi regner ikke med at få brug for at uddele ekstraopgaver.
Det er blevet foreslået at sørge for gule veste til rådsmedlemmerne.
○ Disse køber vi ind til lejligheden, da de kan genbruges.
Vi har drøftet en lang række arbejdsopgaver, som bør udføres.
○ Vi opretter en Doodle, hvor beboerne kan melde sig på.
Vi har drøftet budget og mulige menuer til frokosten efterfølgende.
○ Det er besluttet at lave en buffet af samle selv bagels.

Dokumenthåndtering:
●

●

Vi har undersøgt den nuværende håndtering af beboerrådets
dokumenter.
○ Problemer kan imødegås ved at uddele beboerrådets egen konto.
○ Hvert enkelt rådsmedlem kan bede om at få adgang til denne.
Det foreslås at overveje at skifte til Google Drive på længere sigt.

Brandstien:
●

Vi har modtaget en mail fra en beboer omkring kørsel på brandstien.
○ Dette er som udgangspunkt ikke tilladt uden særlige forhold.
○ Derfor låser vi porten ind til brandstien, da dette bør afhjælpe.
■ Kontakt eventuelt jeres rækkerepræsentant for adgang.
○ Det foreslås at undersøge, om brandvæsenet har nøgle hertil.

Kontorbyggeri:
●

Inspektør

Vi har modtaget nye tegninger for byggelsen af det nye inspektørkontor.
○ Kollegiets bestyrelse har fremsat en justeret løsning hertil.
○ Denne består i at udbygge computerrummet til større studierum.
○ Det nuværende studierum skal i mellemtiden blive til kontor.
○ Vi vil gengive nærmere detaljer, så snart vi modtager dem.

Havehegn:
●

Der er lagt nyt budget for indkøb af materialer til udskiftning af havehegn.
○ Vi har fået afsat 5000 kr. om året til materialer til nye hegn.

●

○ Det besluttes at fokusere på fælleshegn for havernes ender først.
○ Vi planlægger at fokusere på hegnene på terrasserne til efteråret.
Det foreslås at overveje specifikt valg af materialer hertil nærmere.
○ Helt specifikt foreslås trykimprægnerede rådfaste stolper.
○ Vi vil viderebringe dette foreslag for inspektøren ved lejlighed.

Lejepladsbyggeri:
●
●

Inspektøren har undersøgt muligheder for faldunderlag til ny legeplads.
○ Det er umiddelbart for dyrt at udskifte, men flere tilbud indsamles.
Det foreslås at genoverveje valg af leverandør af selve legepladsen.
○ Vi er dog nået for langt til på nuværende tidspunkt at gøre dette.

Træbeskæring:
●
●

En beboer ønsker beskæring af træer ud til Skyttehaven grundet gener.
○ Vi har brug for en form for påviselighed for kommunalt indgreb.
Det bemærkes, at vi har fået ny kommunerepræsentant for nyligt.
○ Denne går sammen med inspektøren og undersøger muligheder.

Beskeder:
●
●
●

Husk, at det ikke er tilladt at fælde et træ, som ikke kan tages af
grensaks.
○ Gå i stedet til inspektøren for at arrangere professionel fældning.
Husk på, at man må ikke tegne på murværk, døre, vinduer, med mere.
○ Dog er børnekridt, som ledt kan fjernes igen, en undtagelse.
Inspektøren har indkøbt en række nye redskaber til rækkernes skure.
○ Disse kan afhentes af rækkerepræsentanterne i fællesskuret.

Rengøring:
Centerlederen

●

Vi har ansat en ny rengøringshjælp, da den forrige er stoppet for nylig.

Barudvalget:
●
●
●

Barudvalget har fået ny formand og næstformand i sidste måned.
○ Der planlægges åbningsdag for tilmelding af nye bartendere.
Baren holder dog midlertidigt pause, indtil en ny aftale er blevet lavet.
○ Der skal gøres hovedrent, laves budget, samt laves kontrakt.
○ Dette for at give større transperens omkring barens tilstand.
Det foreslås at afholde et forventningsmøde mellem rådet og barudvalget.
○ Dette med formål at klargøre forholdet mellem de to enheder.

Aktivitetsforeningen:
●
Kollegieudvalg

●

Aktivitetsforeningen afholder opstartsmøde til planlægning af sommerfest.
○ Dette afholdes tirsdag, d. 22. maj, 2018, kl. 20:00.
○ Enhver er velkommen til at deltage, hjælpe til og give forslag.
Selve sommerfesten placeres to uger senere end normalt.
○ Denne afholdes lørdag, d. 25. august, 2018, kl. 14:00.
○ Overslagsbudgettet hertil medbringes til næste rådsmøde.

Netgruppen:
●
●

Vi drøfter status for udskiftning af kabler samt undersøgelse af switches.
○ Kollegieselskabet mangler dokumentation over kabeltegninger.
○ Derfor er kablerne nødt til at undersøges manuelt enkelthvis.
Vi giver en udmelding til beboerne forud for, at antennesignalet kappes.
○ Vi aftaler to ugers varsel til kollegieselskabet og beboerne.

Rækkerepræsentanterne:
●

Der er blevet drøftet feedback efterfølgende forårets beboermøde.

○
○
○

●
●
●

Det foreslås at skifte navn fra beboermøde til generalforsamling.
Det foreslås forsøgsvis at afholde mødet på en weekenddag.
Det foreslås at opdele mødet i to dele med separat starttidspunkt.
■ Den første del kan indeholde information til nye beboere.
■ Den anden del kan indeholde nyheder of afstemninger.
○ Vi tager disse forslag til efterretning inden efterårets møde.
Rækkerne ønsker højere standard af lejlighederne ved indflytning.
○ Flere nye beboere oplever ringe indflytningsforhold.
○ Kontakt endelig inspektøren i tilfælde af ringe indflytningsforhold.
Nogle af rækkerne forespørger mere plads til parkering af cykler.
○ Er det eventuelt muligt at få dobbeltparkering i cykelskurene?
○ Dette vil vi undersøge ved en fremtidig lejlighed.
Der gives status på eksperiment med kompostbeholdere på rækkerne.
○ Det går umiddelbart godt, og der søges endnu en beholder.

De Forenede Kollegier (DFK):
●

Det er blevet foreslået at afholde rådsforsamling på tværs af alle kollegier.
○ Her vil beboerrådene fra hvert kollegie samles til en fest.
○ Der ønskes mere socialt samvær på tværs af kollegierne.
○ Tidspunkt er endnu ikke fastlagt, men vi vil gerne deltage.

Kollegieselskabet (PKS):
●

Kollegieselskabet har fået ny bestyrelse, som gør store fremskridt.

Havedage:
●
●
●
●
Kollegiekonto

Række 6 søger om 500 kr. til forplejning til rækkehavedag (godkendes).
Række 1 søger om 500 kr. til forplejning til rækkehavedag (godkendes).
Række 2 søger om 500 kr. til forplejning til rækkehavedag (godkendes).
Række 7 søger om 500 kr. til forplejning til rækkehavedag (godkendes).

Udvalg:
●
●

Barudvalget søger om 150 kr. til indkøb af ny pengekasse (godkendes).
Barudvalget søger om 600 kr. til indkøb af ny foodprocessor (godkendes).

Andet:
●

Række 6 søger om 500 kr. til endnu en kompostbeholder (godkendes).

Kollegiehavedag

Søndag, d. 6. maj, 2018, kl. 09:00

Sommerfestopstart

Tirsdag, d. 22. maj, 2018, kl. 20:00

Rådsmøde

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

Sommerfest

Lørdag, d. 25. august, 2018, kl. 14:00

Rådsmøde

Tirsdag, d. 4. september, 2018, kl. 19:00

Rådsarbejdsdag

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

Kalender

Opsamling
●
Udfordringer

●
●

Vi bør overveje at overdrage vores dokumenthåndtering til Google Drive.
○ Hvad er fordele og ulemper, og er der brug for en arbejdsdag?
Vi bør overveje at afholdel et forventningsafstemningsmøde med baren.
○ Hvordan bør forholdet mellem beboerrådet og baren være?
Vi bør overveje tiltag for beboerne for bedre udnyttelse af
kollegiekontoen.

●

○ Hvilke aktiviteter og forbedringer er bedste muligheder?
Vi vil overveje at udsende rådsmødets dagsorden til beboerne på
forhånd.

