
Referat til d. 10/02-2015 klokken 19.00 
Til stede:     

Andreas Thingvad 3004 
Kim Kofoed 1606 
Pil Sørensen 3001 6146 1721 
Christian Christiansen 1603 2276 6347 
Kristian Jensen 1013 2424 8202 
Simon Pham 1504 4259 8128 
Rikke Kofoed 0404 
Peter Gkatsos 1011 
Emilie Nyborg 1705 
Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 
Mikkel Munch Jensen 3003  2146 1140 
 

 

Ikke til stede:   
Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 
Kristian Revsbæk 2304 
Camilla Kjeldbjerg 1508 2773 7566 
 

   

 

Formand:  Andreas Thingvad 

Næstformand:   Simon Koefoed   

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Pil H. Sørensen 

Ordstyrer:   

 

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox) 
Oprydningsdag på kollegiet: tirsdag d. 24 marts. Information til beboere mangler. 

Der sættes strips på cykler til oprydningsdagen, og samtidig sættes sedler op med advarsler. 

FASTPUNKT: KLAGESAGER 
 



Mail-lister(Andreas), Hjemmeside, wifi (Kristian): 

Hjemmesiden er oppe, mails er oprettet til rådet, musiklokalet mv. (opdater evt. fra mail). 

Wifi: Netværksudvalget prøver at få et script fra Kampsax til oprettelse af brugere på K-net. Nogen skal tage 
kontakt til Kampsax for script. Kristian snakker med netværksudvalget og K-net. 

Mailen sublet skal nedlægges. 

Åbent hus (Nanna) 
Åbent hus afholdes torsdag 5. marts. 

Nanna kan stå der ca. kl 12-18. Har bedt om at få en bus ud til kollegiet, hører mere på møde senere i 
februar. Vi skal formodentlig selv finde en der kan køre bussen herud. 

 
FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.) 

  

Ny rengøringsansvarlig 
En enkelt ansøger, da den anden sprang fra. Få underskrevet kontrakt. 

Dukkede ikke op, muligvis pga han har fået forkert tidspunkt. 

Sogneindsamling 
Folkekirkens årlige indsamling søndag d. 8 marts. Skal vi skrive ud på facebook gruppen? 

Ja, Andreas Thingvad skriver ud på facebook-gruppen. 

Aktivfest 

Anne (centerbygningsansvarlig) står for det. Pil, Kristian og Simon Koefoed vil også gerne hjælpe til. 
Udvalget sætter en dato. 

Pil mødes med Anne d. 19 og aftaler dato mv. 

Teltansvarlig(Kristian) 

Kristian og Kim kontakter firmaet teltet er købt fra i forbindelse med at lave en prisliste for at kunne 
værdisætte et depositum og kigger på kontrakt. 

Kim har skrevet til dem, og afventer svar. Øvrige ting er der ikke kigget på endnu. 

Dropbox 

Kristian har kigget på vedtægterne for kollegianerforeningen i Dropbox, men disse er ikke rigtige vedtægter, 
og de er i tvivl med lovgivningen. Kristian foreslår navnet ændres til forretningsorden, eller fjerner 
’vedtægterne’. Vores vedtægter er i strid med 666. Det besluttes at slette de forkerte vedtægter. 

Hjemmeside(Kim) 



Når hjemmesiden er flyttet kigges på følgende: 
Kim kigger på om vi kan lave en ”news” på forsiden af pbk.dk 
Der er ikke lys inde på værelset ved indflytning. 

Bloktilskud er på samlet 10.000 kr. årligt. Denne er delt op i to puljer, som ansøges to gange om året: 1. 
oktober, samt 1. april. Resten af beløbet som ikke er brugt overføres til anden pulje. Det er muligt at søge 
beløb på over 2.000 kr. Dette er markedsført på beboermøde. 

Disse ting skal tilføjes hjemmesiden. Dette gøres efter at hjemmeside er flyttet til ny udbyder.  

Nye billeder til hjemmeside. Nye forslag til features til hjemmesiden? 

 

Der er lavet et facebook plug-in til hjemmesiden der viser de 10 sidste posts, alt hvad der postes på fb-siden 
vises på hjemmesiden (dvs også ikke-rådsmeddelelser). 

Kim opretter en facebook ’bruger’ til rådet, som skal være det officielle udad til frem for at rådsmedlemmer 
sender meddelelser ud fra egne profiler. Dette vil også være smart mht. nyhedsstream på hjemmesiden. 

Vaskemaskiner (Rikke) 

Informationssedler vedrørende vaske instrukser: 
1) Vaskepulveret er allergivenligt 
2) Vaskepulvermængden kan ikke justeres, da maskinen automatisk justerer efter vægt 
3) Det er ikke muligt at bruge CLAX som ellers findes i menuen på vaskemaskinerne.  

Rikke kigger på informationssedler omkring vaskeriet på både dansk og engelsk. Kan få hjælp af Pil og 
Kristian til oversættelserne. 

Rikke har lavet nogle gode plakater der forklarer vaskemaskinerne, indtil videre kun på dansk. Christian 
printer plakaterne på A2 og hænger dem op. Kristian oversætter plakaterne, og sender dem til Christian, der 
også printer disse. 

Campingvogn(Simon) 

Status? FJERNET!  

Fremlejemand (Simon) 
Guide i forbindelse med fremleje lægges op når hjemmesiden er klar. 
Rådets opgave i forbindelse med fremleje. 

På PKS’ hjemmeside står at man skal kontakte fremleje@pbk.dk, men Andreas har sendt en mail om at det 
skal fjernes. Kim lægger information op på hjemmesiden, når det kommer i dropbox. 

Andre kollegier har en standardkontrakt liggende på deres hjemmeside, så vi lægger også en op (Kim). Der 
skal også lægges en op på engelsk. 

mailto:fremleje@pbk.dk


Værelsesfordeler 

Er Rikke kommet i kontakt med indstillingsudvalget? 

De har fortalt, at de siger til når der er nyt. Der afventes. 

Akut værkstedssæt(Kristian) 
Status vedrørende akut værktøjssæt. Der er afsat 500 kr. Der sættes kode på som ændres med jævne 
mellemrum. 

Kristan er ikke til stede. 

Fællesantenne(Simon) 
Fællesantenne er betalt. Der bliver undersøgt hvor meget copydan kollegiet skal betale til VerdensTV. 

Peter: Står for at lave en guide hvordan fungerer det med det nye tv-signal. Dvs. at man med digitaltuner i 
tv’et kan modtage gratis kanalerne, og hvis man ønsker yderligere kanaler kan man benytte et af boxers 
abonnementer. 

Peter har lavet en guide, som ligger på dropbox. Andreas kigger på den, og Kim lægger den på hjemmesiden 
bagefter. 

Antennens pris blev som aftalt, den bør være afbetalt til slutningen af året. CopyDan afgift opkræves en 
gang om året, CopyDan er blevet gjort opmærksom på at de skal kontakte PKS, og PKS er gjort 
opmærksomme på det også. Der lægges stadig penge til side til CopyDan over huslejen (netværk) 

Beboermøde 

Beboermøde onsdag 15. april. Baren holder åbent! Dette skal kommunikeres ud på facebook. 

Kommunikationssprog fra rådet 
Informationer dansk / engelsk. Hvad er holdningen? 

Beboermødet holdes fortsat på dansk. Engelsk vil hæmme forståelsen og kommunikationen til mødet. Der 
meldes ud om beboermødet på begge sprog, engelsk evt. som referat, og informerer om at mødet bliver på 
dansk. Derudover sendes meddelelser generelt set ud på begge sprog. Ved lange meddelelser på facebook 
kan den engelske tekst evt. være et referat. Visse skilte, som fx brandskiltene med minimal tekst og megen 
grafik kan evt. kun være på engelsk. 

Formand og medlemmer i beboerrådet skal officielt genvælges / vælges hvert år, dvs. til hvert andet 
beboermøde. Paragraf 666. fra boligstyrelsen. Dette gøres hvert efterår fremover. Det skal ikke være et 
punkt der dominerer for meget. 

Hærværk til nytår 
Ronald kontaktes for at høre om PKS er blevet underrettet i forhold til sprængte postkasser og forsikring. 

Kristian hører Ronald hvor regningen havner. 



Printerpatroner 

Simon Pham bestiller nye printpatroner. 

’Privat’ udlån af ting 

Thomas 1008 må gerne låne 3 af kollegiets grill, han skal dog skrive under på, at han står til ansvar for de 
ting han låner, og erstatter evt. skader. Rikke skriver en kontraktseddel til underskrift i den forbindelse. 

Paul Bergsøe bandet vil gerne låne kollegiets forstærkere i forbindelse med at de skal spille til et bryllup. 
Samme fremgangsmåde som ved udlån af grill, Kim skriver kontraktseddel. 

Klaverstemning i musiklokalet 

Klaveret i musiklokalet skal stemmes, der er 1000,- afsat til rummet, Anne centeransvarlig står for det. 

Rådspersoner for hvem IT-systemet ikke er up to date 

Modtog ikke rådsmail om fungerende hjemmeside: Simon Pham, Simon Kofoed 

Skal inviteres til rådskalender: Nanna, Emilie, Simon Pham, Rikke 

Andreas inviterer til kalenderen, og skriver til netværksudvalget ang. mail. 

Næste Rådsmøde: onsdag d. 4 marts kl. 19.00 
Kage: Kristian (Gorm), tidligere: Rikke, Emilie, Mikkel, Pil, Andreas 
Rådstelefon: Kristian (x2), tidligere: Pil, Kristian (Gorm), Simon Koefoed, Andreas Thingvad 

Facebook-event 

Roller i rådet 

• Kim  Telt, Hjemmeside, Dropbox 

• Nanna  Åbent Hus-repræsentant, KKO 

• Christian  Mailansvarlig 

• Andreas  DFK, Formand, Bestyrelsen, KAF 

• Simon Pham Kasserer 

• Simon Koefoed Næstformand, KAF, Referent, Bestyrelsen, Kalender 

• Camilla  Åbent Hus-repræsentant, Facebook-ansvarlig 

• Kristian  KKO, NU-kontakt, CAFU-kontakt 

• Pil  Brandinspektion 

• Peter  Inspektør-kontakt 



• Kristian Revsbæk  Brandinspektion 

• Rikke Kofoed Oversætter til engelsk, Indstillingsudvalget 

• Emilie  Fremleje 
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