
Dagsorden for rådsmøde d. 06/11-2016  

 
Til stede:  

Kristian Revsbech  
Nanna Hagstrøm  
Andreas Frederiksen 
Jon Madsen 
Laura Koppelmann 
Niels Toudal 
Mikkel Much Jensen 

 
 

Ikke til stede:  
Emilie Nyborg  
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Peter Gkatsos 
Morten Frederiksen  

 

 

Formalia 

 Ordstyrer: 

 Referent: 

 Godkendelse af dagsorden:  ja 

 Godkendelse af referat fra sidst: ja 

Dagsorden 

 Opfølgning fra sidst 

o Oprydningsdag 

 Gik godt, næsten alle Bænke er samlet. 

 Vi mangler en bænk på græsplænen 

o Bloktilskud: blok 7 og 14 har fået godkendt bloktilskud 

o Nøgler: de nye rådsmedlemmer mangler nøgle, nøgler er ikke lige til at finde i skabet. 

o Dropbox: alle er blevet tilføget til Dropbox 

o Mail: de nye rådsmedlemmer er på mail-listen 

o Facebook: de nye er ikke blevet administrator på paul bergsøe kollegies facebook side 

endnu. 

o Forsvunden rengørings udstyr: rengørings ansvarlig mangler, et rådsmedlem kontakter 

gamle rengørings ansvarlig. 

 Kassere rapporterer: et rådsmedlem sælger kollegianerforeningens obligationer 

 CafU rapporterer : CafU ansvarlig ikke til stede 

 Klagesage: rådet har ikke modtaget nogle nye klager 

 Svar til kollegianer: rådet har udlånt projekter og symaskine 

 Nyt fra andre Ansvarsposter 

o DFK:  



o Ronald:  

o CafU 

o Værksted 

o Motionsrum:  

o Telt 

o Facebook 

o Værelse og fremleje 

o KKO 

o Aktivliste:  

o Hjemmeside:  

o Brandansvarlig: rådet går rundt og laver brandinspektion 

o Oprydningsdags ansvarlig: vælger en ved råds mødet før oprydningsdag 

o Cykkelrazzia ansvarlig: 

o Sankthans ansvarlig 

o Nyindflytterfest ansvarlig: 

o Projektor ansvarlig: 

o Åben hus ansvarlig:  

 Ny indflytter fest:  intet nyt info. To rådsmedlemmer snakker sammen og får det sat i værk 

 PKS generalforsamling: der er 2 pladser, Peter Nør stiller op igen 

 Nyt fra bestyrelsesmødet d. 3/10-2016 

o Problem med den ene lejer af kofodsminde – retsag kører. 

o Potentiale for udvidelse af køkken: det er taget op og der kan tænkes mere over det 

o Tilstandsrapport møde: budgettet ser fint ud, Thermo ruder har vi men det ville ikke have 

nogen betydning, muligvis problem ligger i tynde vægge.   

o Udfordringen med KKOs økonomi: en sag mellem pks og kko kører 

o Tilbud om møder med både Smestad og Jørgen Rønne. 

o PBK Regnskab 

o DFK: skal udpege et medlem til PKS Bestyrelsen. 

o Kollegiets grund, og skæl imod naboerne ved svalegabet. Naboer har græs og evt. høns 

inde på et stykke af kollegiets grund. Det er ikke noget problem. 

o Potentiale for shelters: god stemning for shelter, to rådsmedlemmer undersøger det videre  

 PBK Jubilæum kommer snart (19 sep, 1967) telt, åbent hus, helstegt pattegris, mere hygge mindre 

druk, gamle beboere og naboer kan inviteres. 

o Hvad skal der ske, hvor stort skal det være? 

o Åbent hus om dagen, fest om aftenen? 

 Retningslinjer for udlejning af festlokalet 

o Se hvad Anne har skrevet:  En tidligere centerbygningsansvarlig har sendt et udkast til 

retningslinjer for udlejning af centerbygning.  

o Vi skal lave et udkast til nogle regler og sende dem til cafu og centerbygningsansvarlig (og 

den tidligere centerbygningsansvarlige)  

o Svar på Nettos anmodning om leje: netto kan ikke leje den efter den 2 dec. Grundet 

eksamensperiode.  

 Retningslinjer for rådes facebooktråd 

 Planlægning af rådsmiddags aftner.  Et rådsmedlem kigger på at lave mad en dag til rådet 

 Opdatering omkring projektor: projekter ordningen fungerer 

 Tilstand på Rengøring af centerbygning: mellemgangen i centerbygningen stinker. 



 Ny løsning på affaldsproblem: snak med Ronald:  det er under bearbejdning men lovgivningen 

ændre sig så vi venter på konkrete svar.  

 Aktiv fest: til foråret 

 Citrus Media: hævet beløb 

 Kunstudstilling:  et rådsmedlem laver et udkast til kunstudstilling. 

 Evt. 

o Bænk hentning 

 Næste møde: 27 nov. Kl. 19 et rådsmedlem laver mad.  

 to do og referat: 

 kage:  


