Møde:
Trørød Kollegiet

Dato:
Tid:

Rådsmøde
Mandag, d. 11. juni, 2018
19:30 - 21:30

Tilstedeværende Medlemmer

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

Yderligere Deltagere

Ingen
Dagsorden

Formalia

Dirigent

Beboerrådsformanden agerer dirigent.

Referat

Sidste måneds referat godkendes.

Dagsorden

Dette mødes dagsorden godkendes.

Fliseudskiftning:
●
●
●

Et rådsmedlem har observeret, at fliser på kollegies fællesarealer skiftes.
○ Der er tale om de fliser, der fører op til hoveddøren på forsiden.
Der kan muligvis opstå problemer med dette, når fliserne skal udskiftes.
○ Vi mener, at det er kollegiet, der har ansvaret for dette stykke.
○ Derfor kan det blive et problem, når resten af fliserne skiftes.
Der bliver spurgt ind til, om der foreligger en standard for flisefordeling.
○ Dette mener vi ikke, men dette bør vi overveje at drøfte.

Rådsmødedagsorden:
●
Beboerråd

●

En beboer har forespurgt, at rådets dagsorden udsendes på forhånd.
○ Dette for at se, om der er punkter, man gerne vil deltage i.
Vi vil forsøge at lægge hovedpunkterne op i kollegiets kalender.
○ Dette er et kompromis, da dagsordenen fastlægges på dagen.

Kollegiekontoen:
●
●
●

Da saldoen på kollegiekontoen er for høj, skal vi finde på fælles tiltag.
○ Ellers overgår det til langtidsbudgettet til næste regnskabsår.
Da inspektøren flytter kontor, kan man udvide og forny træningslokalet.
○ Stemmefordeling: (Godtaget, Afvist, Blank) = (6, 0, 1).
○ Vi har nedsat en arbejdsgruppe til at forsøge sig på dette.
Der er kommet mange gode forslag, som kan overvejes ved lejlighed.
○ Man kan købe pavillioner eller lignende til fælles udlejning.
○ Udenddørs træningsområde, multibane eller lignende.
○ Fornyelse eller ombygning af projektersystem i kælderlokalet.
○ Vi bør overveje at forespørge forbedringsforslag per mail.

Træfældning:
●

Inspektør

En beboer har forespurgt fældning af et birketræ grundet birkeallergi.
○ Vi ser ikke noget problem i, at netop dette træ bliver fældet.
○ Dette er forbeholdt fældning efter vejledning af inspektøren.

Ny Legeplads:
●

Inspektøren har forespurgt endeligt valg af ny legeplads til bebyggelse.
○ Inspektøren vil gerne gå i gang med byggeriet hurtigst muligt.
○ Vi har truffet et valg på baggrund af tidligere undersøgelse.
■ Model: Durato 2410N
■ Tilbud: 75.666 kr. + moms (eks. faldunderlag)

Barudvalget:
●

Der gives status på nyt budget i forbindelse med barens overdragelse.
○ Et fyldestgørende budget er endnu ikke blevet udarbejdet.

Aktivitetsforeningen:
●
●

Overslagsbudget til sommerfesten er udarbejdet ved tilhørende møde.
○ Dog kun formand tilstede ved mødet til indsamling af tilbud.
○ Udlejning af hoppeborg planlagt blandt mulige tiltag.
En beboer har forespurgt personligt oplæring til at åbne svømmehallen.
○ Der er visse livreddere på kollegiet som administrerer dette.
○ Vi henviser derfor til dem, da det ikke varetages af et udvalg.

Netgruppen:
●

●
●

Der er blevet udført undersøgelse af vores internetudstyr af Lumentex.
○ Der er blevet tjekket kabler fra under huset ind til selve huset.
○ Vores kabler ser rigtig skidt ud; tab af data og dårlig forbindelse.
○ De prioriterer erstatning af det opsatte luftkabel hurtigst muligt.
Formanden er gået af, men en ny er indtrådt med øjeblikkelig virkning.
○ Vi håber på dennes deltagelse ved et fremtidigt rådsmøde.
En beboer har forespurgt varsel før afkobling af antennestikket.
○ De sidste praktiske detaljer før afkobling er næsten på plads.
○ Vi planlægger at give to ugers varsel inden denne finder sted.

Rækkerepræsentanterne:
●
●
Kollegieudvalg
●

Listen over rækkerepræsentanter på hjemmesiden er blevet forældet.
○ Den er nu opdateret i samarbejde med beboerrådssekretæren.
Der er givet yderligere feedback efter forårets kollegiehavedag.
○ Der var en del forvirring i forbindelse med uddeling af poster.
■ Vi bør overveje at have mere tid til forberedelse.
■ Vi bør overveje at have en torveholder på arbejdet.
Det er lidt besværligt at ansøge om bistand til faste arrangementer.
○ Processen er dog vigtig for at undgå udnyttelse af systemet.
○ Der er desuden ikke blevet givet nogen realistiske alternativer.

De Forenede Kollegier (DFK):
●

●
●

Der er blevet drøftet forholdende omkring afholdelse af cykelrazzia.
○ Der foreligger en formular til formålet på politiets hjemmeside.
■ Man skal gå til inspektøren, som udleverer en kæde.
■ Cykler skal afmærkes med strips for at efterse brug.
■ Man samler cykler med strips og kæder dem sammen.
● Dette kan måske foregå på containerpladsen.
■ Varsel på fire til seks uger, afhentes af politiet derefter.
■ Vi henviser til, at Beboerrådet informeres herom.
○ Vi henviser til Rækkerepræsentanterne, om der er behov hertil.
■ Hvor mange ubrugte cykler er der rundt omkring?
■ Muligvis nødvendigt med indkøb af kæde eller stålwire.
Der er blevet drøftet at få elektroniske låse på flere af kollegierne.
○ Dette er en investering, som gør erstatning af nøgler billigere.
Der afholdes stormøde blandt kollegierne for beboerrådsmedlemmerne.
○ Dette afholdes allerede mandag, d. 25. juni, 2018, kl. 17:00.
○ Der vil blandt andet være fællesspisning og efterfølgende fest.

Kollegieselskabet (PKS):
●

●

Der foreligger ændringer som følger af den nye persondatalovgivning.
○ Der udkommer dokumenter til underskrivning engang i fremtiden.
○ Dette vil medføre ændringer i adgang til peronlige oplysninger.
○ Der kommer desuden et nyt møde omkring disse nye forhold.
Det bemærkes, at referater fra bestyrelsesmøder ligger på deres side.

Havedage:
●
●

Række 4 søger om op til 500 kr. til forplejning til rækkehavedag.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).
Række 5 søger om op til 500 kr. til forplejning til rækkehavedag.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).

Udvalg:
●
●
Kollegiekonto
●

Aktivitetsforeningen søger om op til 17.000 kr. til sommerfesten.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).
○ Sidste år kostede det 20.000 kr., samt forrige år 15.000 kr.
Beboerrådet ansøger om op til 700 kr. til deltagelse i DFK stormøde.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).
○ Bemærk, at det koster 100 kr. pr. deltagende person.
Bryggerlauet søger om op til 150 kr. til dækning af stående udgifter.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).

Diverse:
●
●

●

Eventuelt

●
●

Kalender

Række 3 søger om op til 500 kr. til endnu en kompostbeholder.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).
○ Torveholder er Trine (7C), skal koordineres af Ann Sofie (15C).
Række 7 søger om op til 500 kr. til en ny regnvandstønde.
○ Stemmefordeling: (Godkend, Afvis, Blank) = (7, 0, 0).
○ Dog med det forbehold, at indkøb sker gennem inspektøren.
Nogen har anvendt bålpladsen og ikke slukket efter de er gået fra den.
○ Vi har brug for forslag til retningslinjer for anvendelsen af den.
■ Vi forespørger, at Rækkerepræsentanterne gør dette.
■ Disse kan muligvis indlemmes i husordenen senere.
○ Bemærk desuden, at der er afbrændingsforbud i kommunen.
■ Bålpladsen må slet ikke benyttes i denne periode.
Det foreslås at uddele restopgaver efter forårets kollegiehavedag.
○ Vi har givet tilladelse til et rådsmedlem til at forsøge dette.
○ Vi bør overveje at afholde et evaluerende møde tættere på.
Netgruppen modtager i øjeblikket ikke deres egne mails direkte.
○ De tilsendes i stedet til beboerrådets mailserver per formular.
○ Dette skal ændres, og gives videre til den nye formand.

Stormøde

Mandag, d. 25. juni, 2018, kl. 17:00

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

Rådsmøde

Tirsdag, d. 2. oktober, 2018, kl. 19:30
Opsamling

Beslutninger

Udfordringer

●

Vi har besluttet at forsøge på at forny eller udvide træningslokalet.
○ Dette for at udnytte det fulde budget på kollegiekontoen.

●

Vi bør overveje at drøfte ansvarsfordeling af de forskellige flisearealer.
○ Hvilke er henholdsvis beboer og kollegiet ansvarlige for?
Vi bør overveje at udvide husordenen med retningslinjer for bålpladsen.
○ Hvilke sikkerhedsforanstaltninger skal gøres for brug?

●

