Møde:
Trørød Kollegiet

Dato:
Tid:

Rådsmøde
Tirsdag, d. 4. september, 2018
19:15 - 21:00

Tilstedeværende Medlemmer

Lasse Kokholm (6C), Alexander, (9A), Christine & Christoffer (5D),
Tanya & Gustav (15C), Ann Sofie (15B), Asbjørn (20D)

Yderligere Deltagere

Trine & Martin (7C), Mette (8D)
Dagsorden

Formalia

Dirigent

Rådsformanden agerer dirigent.

Referat

Referatet fra sidste rådsmøde godkendes.

Dagsorden

Dagsorden for dagens rådsmøde godkendes.

Generalforsamling:
●
●

●

Vi drøfter forholdende for efterårets generalforsamling (tidl. beboermøde).
○ Det foreligger planlagt torsdag, d. 25. oktober, kl. 19:00.
Vi gør opmærksom på formandsvalget, som afholdes under dette.
○ Den nuværende rådsformand og næstformadn går af.
○ Vi har derfor brug for erstatninger for at opretholde rådet.
○ Ellers tilfalder den fulde styring af kollegiet PKS bestyrelsen.
Desuden er der genopstilling samt optagelse af medlemmer til rådet.

Kollegiehavedag:
●

Beboerråd

Efterårets kollegiehavedag, hvor vi vedligeholder kollegiet, falder snart.
○ Den afholdes planlagt søndag, d. 7. oktober, kl. 09:00.
○ Vi vil planlægge nærmere herom til rådets næste arbejdsdag.

Træningslokalet:
●

Der gives status på fornyelsen af træningslokalet som aftalt sidste møde.
○ Det er forløbet godt, og der er lavet en liste over nye indkøb.
○ Vi afventer inspektørens kontorflytning for at få plads.

Arbejdsdag:
●
●
●

Vi drøfter planlægning af beboerrådets kommende arbejdsdag.
○ Vi skal blandt andet planlægge den kommene kollegiehavedag.
○ Desuden skal vi snakke om den kommende generalforsamling.
Vi har tidligere drøftet at arbejde på kollegiets image for nye beboere.
○ Dette er en arbejdsopgave, som Netgruppen også kigger på.
○ Derfor vil vi afvente mulige aktioner som de foretager sig.
Det bemærkes, at Centerbygningen muligvis er blevet dobbeltbooket.
○ Vi kontakter Centerlederen for at se, om andet sted må findes.

Sommerprojekter:
●
Inspektør

●
●
●

Der gives status på udrensningen af kollegiets ventilationssystemer.
○ Planlagt at dette skulle foretages i løbet af sommerferien.
○ Det har dog ikke været muligt at foretage af praktiske årsager.
Der er blevet ordnet rør i afløbet, da de har været i meget ringe stand.
○ Dette er udarbejdet med overskud, hvilket omlægges.
Der er blevet skiftet fliser på mange af trapperamperne på kollegiet.
Påbegyndelsen af den nye lille legeplads er desværre blevet udskudt.
○ Dette er grundet manglende kontakt fra leverandøren.

Barudvalget:
●

Baren har afholdt første åbning, og satser på åbning igen snarest muligt.
○ Der mangler dog fortsat friske medlemmer som bartendere.

Aktivitetsforeningen:
●
●

Sommerfesten afholdes nu på lørdag d. 8. september kl. 14:00.
○ Der forventes stor deltagelse hertil med masser af tiltag.
Desuden påbegyndes planlægning til halloween om to ugers tid.
○ Planlægningsmødet forventet onsdag d. 19. september kl. 20:00.

Netgruppen:
●

●

●
Kollegieudvalg

●

Der gives status på internettet som helhed, da der er store problemer.
○ Den nuværende løsning leveres i øjeblikket gennem K-Net.
○ Det er en højhastighedsforbindelse, der løber helt op til kollegiet.
○ Herfra løber der fiberkabler ud til Række 3 og Række 6.
■ Specifikt løber fiberkablet vist op til første hus i rækken.
○ Signalet føres videre til de resterende rækker via kobberkabler.
■ Disse taber dog meget data over længere afstande.
■ Formentligt installeret i sin tid grundet billigere pris.
■ Dette giver en flaskehals for internettet i mange boliger.
○ Der er yderligere problemer, som også har negativ indvirkning.
■ Blandt andet husenes switches, der fordeler internettet.
■ Flere af disse er i meget dårlig stand og bør udskiftes.
○ Derfor overvejes det at lægge yderligere fiberkabler ned.
Der gives en tidshorisont for den nødvendige planlægning hertil.
○ Der er udarbejdet en skitse over den nødvendige kabellængde.
○ Desuden er Rudersdals El-Net kontaktet for muligt tilbud.
○ Der følges op på dette på hjemmesiden til næste arbejdsdag.
Der gives en beretning specifikt om internetproblemerne på Række 8.
○ Den første midlertidige lappeløsning har ikke vist sig effektiv.
■ Der er derfor indkøbt særligt hårdføre udendørskabler.
○ Behandlingstiden har været lang trods Netgruppens indsats.
■ Regnskabschefen er stoppet, hvilket er en udfordring.
■ Administrationen har desuden haft meget lang svartid.
■ Netgruppen gør fortsat sit bedste med sine resourcer.
Der berettes om yderligere tiltag, som Netgruppen arbejder på.
○ Der skal udgives mere kommunikation på vores hjemmeside.
○ Der skal udarbejdes nyt internetregistreringssystem.
○ Der arbejdes på oprettelsen af maillister til kollegiebrug.

Rækkerepræsentanterne:
●

●

●

●

Der gives status på udskiftningen af hegn og låger på enkelte rækker.
○ Række 3 har bygget nyt hegn med låge samt malet det.
○ Række 5 har bygget nyt hegn og malet det, men mangler lågen.
○ Række 1 har slået hegnspæle ned, men mangler hegn og lågen.
○ Der er sat deadline for projektet til onsdag, d. 10. oktober, 2018.
Bålpladsen ved Række 6 ønskes af beboerne ændret en smule.
○ Dette kræver dog, at arbejdskraften kommer fra beboerne selv.
○ Der kan dog sagtens findes økonomi til eventuelle materialer.
○ Vi henviser til Inspektøren i tilfælde af dette.
Det forespørges at få opsat dobbeltparkeringsstativer i cykelskurene.
○ Der er dog ikke højt nok til loftet til flere af løsningerne.
○ Det er dog muligt at skråstativer ad langsiden kunne gå godt.
○ Der tages mål og udarbejdes et egentlig tilbud.
Der udbedes hjælp til forbedring af velkomstbreve ved indflytninger.
○ Nye aktioner på hjemmesiden kan være til gavn hertil.

De Forenede Kollegier (DFK):
●

Næste møde afholdes planlagt lørdag, d. 13. september, kl. 18:00.

Kollegieselskabet (PKS):
●

Bestyrelsen har endnu ikke fastlagt dato for deres næste møde.

Ansøgninger:
●
Kollegiekonto
●

Netgruppen søger 500 kr. til forplejning ved deres næste arbejdsdag.
○ Afstemningsfordeling: (Godkendt, Afvist, Blankt) = (7, 0, 0)
Beboerrådet søger 500 kr. til forplejning ved deres næste arbejdsdag.
○ Afstemningsfordeling: (Godkendt Afvist, Blankt) = (7, 0, 0)

Mails:
●
●

●
Eventuelt

Andet:
●

●

Kalender

Brandlågen efterlades åben, og folk parkerer biler og trillebører herpå.
○ Brandvejen skal holdes fri, så den kan anvendes som brandvej.
○ Vi opfordrer fortsat til, at kollegiets sikkerhed respekteres.
Aktivitetsforeningen spørger om lov til særparkering af en køletrailer.
○ Der er tale om en trailer til brug ved kollegiets sommerfest.
○ Køletraileren er måske nødt til at holde i en vigeplads.
○ Der skal indhentes nummerplade herpå inden tilladelse gives.
En beboer ønsker at oplade en lille ellert ved siden af Centerbygningen.
○ Afstemningsfordeling: (Godkendt, Afvist, Blankt) = (7, 0, 0)
Der er rapporteret om rotter både på Række 3 samt på Række 8.
○ Der er desuden oplevet flere tilfælde omkring i krybekælderne.
○ Hertil har en skadedyrsbekæmper været ude og behandle.
○ Kommunen er desuden kontaktet, og der afventes svar.
Vi har en samling gamle papirer på loftet, som skal sorteres.
○ Blandt andet foreligger der gamle referater fra rådsmøder.
○ Disse skal makuleres i henhold til den nye persondatalovgivning.
○ Der foreligger dog andet materiale deroppe som bør gemmes.
○ Dette håndteres i samarbejde mellem Netgruppe og Inspektør.

Sommerfest

Lørdag, d. 8. september, 2018, kl. 14:00

Rådsarbejdsdag

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

Rådsmøde

Tirsdag, d. 2. oktober, 2018, kl. 19:00

Kollegiehavedag

Søndag, d. 7. oktober, 2018, kl. 09:00

Generalforsamling

Torsdag, d. 25. oktober, 2018, kl. 19:00

Halloween

Fredag, d. 2. november, 2018, kl. 20:00

Rådsmøde

Onsdag, d. 7. november, 2018, kl. 19:00
Opsamling

●

Udfordringer

●

Vi skal planlægge forholdende for den kommene kollegiehavedag.
○ Hvilke arbejdsopgaver ønskes udført i denne omgang?
○ Hvordan kan vi bedst muligt fordele arbejdsopgaverne?
○ Hvem vil stå for frokost, og hvad skal den bestå af?
○ Hvilke forslag fra sidste kollegiehavedag kan imødegås?
Vi skal planlægge forholdende for den kommene generalforsamling.
○ Skal den nuværende planlagte dato muligvis justeres?
○ Hvordan skal formandsskiftet organiseres og udføres?
○ Hvilke andre punkter skal præsenteres samt stemmes om?
○ Hvilke forslag fra sidste generalforsamling kan imødegås?

