Dagsorden for rådsmøde d. 27/11-2016
Til stede:
2304 Kristian Revsbech
0903 Nanna Hagstrøm
3011 Andreas Henrik Frederiksen
2102 Jon Madsen
1109 Nils Toudal
Ikke til stede:
1801 Emilie Nyborg
2306 Joachim Bach
1011 Peter Gkatsos

2602 Morten Frederiksen
3003 Mikkel Much Jensen
1102 Laura Koppelmann
Formalia
⦁

Ordstyrer: Revsbech

⦁

Referent: Andreas

⦁

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

⦁

Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

Dagsorden
⦁

Opfølgning fra sidst
⦁

Bloktilskud
⦁

⦁

Nøgler – nu er de klar
⦁

⦁

Revsbech har nøgler. Jon har en nøgle. Laura får en nøgle til næste
møde.

Retningslinjer for udlejning af festlokale
⦁

⦁

Blok 13 vil gerne have et fjernsyn

2 Rådsmedlemer skriver retningslinjer ned.

PKS generalforsamling
⦁

Revsbech var til mødet. Peter Nøje er genvalgt. Revsbech er stemt
ind i PKS’ bestyrelse. Andelskollegiet er ikke længere en del af PKS.
Hempel kollegiet bliver en del af PKS når det er færdigt. Der
kommer til at bo en blanding af Danske studerende og udenlandske
studerende. KKO justerer deres budget i tilfælde af at et kollegie
fratræder ordningen. PKS’ bestyrelse holder møde på Bergsøe d. 7
marts. PKS overvejer at få et andet selskab end K-net til at drive
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internettjenester på PKS’ kollegier. K-net logger ikke IP-adresser i
øjeblikket.
⦁

Tilstand af rengøring af centerbygning
⦁

⦁

Snak med Ronald omkring affald
⦁

⦁

⦁

⦁

Den blev aflyst. Ingen har kommenteret på at den ikke er blevet
afholdt. Der afholdes muligvis en ny nyindflytterfest til foråret. Der
opfordre til at holde én nyindflytterfest hvert semester. Der
nedsættes et udvalg. Der 7000kr. til rådighed til festen. 3
rådsmedlemmer deltager i udvalget. Der er grej fra tidligere fester i
mødelokalet i centerbygningen.

Kunstudstilling
⦁

⦁

Der er stadig ikke kommet ny lovgivning.

Nyindflytterfesten
⦁

⦁

Der mangler stadig rengøringsudstyr til centerbygningen. Der
mangler af og til toiletpapir og/eller sæbe på toiletterne. Nanna
snakker med CaFu.

Ansvarlig er ikke til stede. Punktet udskydes til næste gang.

Shelter
⦁

Et rådsmedlem har lavet feltarbejde. Kollegiet ejer et stort stykke af
skoven. Der er en bålplads ud mod søen. Det forslås at placere to
sheltere her, eller lidt længere hende ad stien. Sheltere varier i pris
mellem 10.000kr. og 30.000kr. Der skal skrives til skov og
naturstyrelsen og kommunen om byggetilladelse. Det er bestyrelse
som godkende udgifterne til shelterne. Det tages op til næste
beboermøde. Konkret overslag er 70.000kr. for to sheltere.

⦁

Jon og Revsbech var til DFK-møde på Ostenfeldt. PKS arbejder stadig
på online studieaktivitetsundersøgelse. Der er blevet talt om
rådsmødeudveksling, så rådsmedlemmer kan komme rundt til de
forskellige kollegier og se hvordan tingene foregår dér. William
Demant fik ikke godkendt deres regnskab. De laver et nyt budget.
Kampsax og Trørød har selv købt telte. William Demant er gode til
at holde events hvor kollegianere deltager. Der laves et facebook
opslag, beboere kan arrangere begivenheder i baren/festsalen.
Viggo Jarl’s kollegie vil gerne have beder cykelskure. Kampsax har
haft problemer med at folk ikke møder op til beboermøderne, men
nu kom der pludselig 30 personer.

DFK

Mail
⦁

Jon får ikke mail, der skrives til netværksudvalget.
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⦁

Kassereren rapporterer
⦁

⦁

Mikkel er ikke til stede.

CafU rapporterer
⦁

Peter er ikke til stede.

⦁

En klagesag blev behandlet

⦁

Svar til kollegianer
⦁

⦁

Barens økonomi
⦁

⦁

⦁

Baren har hævet priser. Baren mangler penge efter sankt hans fest. Baren
skylder 31.000kr. Der har også været omkostninger for vedligeholdelse.
Overskuddet fra sankt hans festen (kollegianerforeningens) går nu til baren,
ca. 15.000kr. Baren kan også få penge fra fest og underholdning og
vedligehold/nyindkøb (punkter i budgettet). Alt i alt er det 21.000kr. Et
rådsmedlem snakker med CaFu (han skaffer bonner fra dem).
Det overvejes at skifte konceptet bag sankt hans festen.

Inventar i mødelokalet
⦁

⦁

Projektoren er blevet lånt. Ligeledes er symaskinen i øjeblikket udlånt.

Der er ikke køkkenrulle i mødelokalet. Der blev anvendt toiletpapir fra
toiletterne i centerbygningen. Der bliver indkøbt køkkenrulle til
mødelokalet.

Tur de køkken
⦁

Det kunne vær sjovt at arrangere et ”tur de køkken” lidt ligesom der har
været på kampsax. Idéen er at alle køkkener deles ind i grupper og
køkkenerne i grupperne besøger hinanden indbyrdes. To rådsmedlemmer
ser mere ind til det. Det skal fungere lidt ligesom det useriøse motionsløb
ude på DTU. Hvert køkken kunne have et/en arrangement/leg. Måske
grupper af 4 køkkener.

⦁

Mini-kraftværk

Evt.

⦁
⦁

Barens fødselsdag
⦁

⦁

Det er ikke færdiginstalleret. Der arbejdes på det.

Barens fødselsdag har været savnet i dette semester. Et
rådsmedlem sender en mail til CaFu

Mad til rådsmøde
⦁

Maden var god
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⦁
⦁

Eksamensperiode
⦁

⦁

Der overvejes gløgg og æbleskiver til et senere møde.

Nanna laver stille-periode sedler.

Næste møde
⦁

Onsdag d. 4 januar 2017. kl. 19:00.
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