
Referat for d. 09/09-2015 klokken 19.00 

Til stede:     

Kristian Jensen 1013   

Pil Sørensen 3001  

Simon Koefoed Andersen 3008  

Kristian Revsbech 2304  

Peter Gkatsos 1011  

  Joachim Bach 2306  

Emilie Nyborg 1801  

Christian Christiansen 1603  

  Simon Pham 1504  

Mikkel Munch Jensen 3003   

Gæst:  Steffen Ringsøe 0512 

Ikke til stede:   

(Nanna Hagstrøm 903) 

 

Formand:  Simon Koefoed Andersen 

Næstformand:   Kristian Jensen  

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Pil Sørensen 

Ordstyrer:  Simon Kofoed 

 

Ansættelse af centerbygningsansvarlig/festsal ansvarlig, rengøringsansvarlig og værkstedsansvarlig 

Sende mail til alle ansøgere om resultatet - dette gør Simon K. 

Kontakten til de ansatte kan styrkes ved at oprette en facebookgruppe for ansatte og rådet - så kan de 

nemt inviteres til fx julearrangement eller andet. Dette gør Revsbech 

Midlertidig ansvarlig for posten: Indstillingsudvalg 

Mens Nanna er på udveksling gøres Joachim indstillingsudvalgsansvarlig. 

 

 

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox) 

Nyindflytterfest: Peter, Joachim, og Emilie på sidelinjen 

Oprydningsdag: Vi prøver som forsøg at lægge det i efterårsferien, mandag d. 12/9-15 kl 11:30 Pil og Mikkel  



Beboermøde: Tirsdag d. 20/9-15. Ronald og PKS inviteres.  Slide med hjemmesiden fx, og diskutere om 

marken/græsplænen og søen skal sælges fra. 

 

Brandinspektion: Pil og Revsbech finder dato 

Koordinationsmøde (mellem CafU, Rådet og NU): Joachim, Emilie, Peter, Simon K. DATO: 29/9-15 

Erik Steens Madlegat: Simon K. laver en doodle. Revsbech og Emilie planlægger (budget på 8000,-) 

• FASTPUNKT: KLAGESAGER 
 

• FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)  
 

Teltansvarlig(Kristian) 

Revsbech kontakter firmaet teltet er købt fra i forbindelse med at lave en prisliste for at kunne værdisætte 

et depositum og kigger på kontrakt. Der skal evt. kræves kompensation hvis teltet ikke er rengjort.  

Nødbelysning og UD-skilte skal findes og fikses. Har smeden været her og repareret skaden? Dette skal 

fortsat tjekkes op på. 

Det nytter ikke at søge om byggetilladelse til teltet, der skal bruges en certificering i stedet. Detaljer og pris 

undersøges af Revsbech 

Simon overdrager Revsbech teltkontoen og de finder ud af detaljerne omkring pengeoverførsler. 

Revsbech laver en manual angående teltudlån, pengeoverførsler osv. når han har overblikket. 

Dropbox 

Simon og Pil laver oprydning i dropbox-mappen, og overfører gamle filer til et sted som ikke fylder på vores 

fælles dropbox folder. Dette lægges ned på en USB. Indholdet bør desuden indekseres. 

Akut værkstedssæt(Kristian) 

Værksstedssættet er indkøbt og en hængelås er nået frem. Revsbech opdaterer koden jævnligt, og den 

lægges i Dropbox så alle kan finde den. 

Oprydningsdag 

Vi vil forsøge at få ordnet bænkene udenfor hvis vejret er til det. 

 

Joachim skal på mailliste og tilmeldes Dropbox. Dette gør Simon K. 

Tilstandsrapportmøde 

Deltagere: Kristian J og Simon K tager afsted. 

KKO giver kommunikationskursus til rådet! 

Rådet skal have diskuteret følgende: 

- Formål med Facebook - er det fint med hygge eller skal det være mere praktisk / seriøst? 



o Vi har faktisk mere behov for hjælp med kommunikation på hjemmesiden end facebook, for 

den fungerer faktisk okay. Især hvis vi finder en måde at sende beskeder fra ’Rådet’ på. 

- Hvad er det største kommunikative problem vi i rådet har eller oplever? 

o At kommunikere ud til ALLE om hvad vi laver, hvem vi er, hvornår sker ting. 

- Hvad vil vi have ud af et kursus? 

o Gode råd til at udtrykke sig klart fx når man svarer på spm. 

o Optræden til beboermøde 

- Lotte vil desuden gerne overvære næste rådsmøde for at hjælpe med intern kommunikation 

o Lotte informeres om ideen med at installere informationstavler (tablets) på alle køkkener. 

• Næste Rådsmøde: Onsdag d. 07 / 10 - 2015 

Kage: Joachim, Gorm, Simon Koefoed, Kim, Kristian (Gorm), Rikke, Emilie, Mikkel, Pil 

Rådstelefon: Simon K, Nanna, Revsbech, Simon P, Nanna, Revsbech (x2), Pil, Kristian (Gorm) 

Roller i rådet (opdateret 20/05 2015) 

• (Nanna  Åbent Hus-repræsentant, indstillingsudvalget, VÆK E15) 

• Christian  Mailansvarlig 

• Simon Pham Kasserer 

• Simon Koefoed Formand, Bestyrelsen, Kalender, hjemmeside, Dropbox, Facebook 

• Kristian Jensen Næstformand, NU-kontakt, CAFU-kontakt, Aktiv-kontakt 

• Pil  Brandinspektion, dropbox, referent 

• Peter  Inspektør-kontakt 

• Kristian Revsbech  Brandinspektion, teltansvarlig 

• Emilie  Fremleje 

• Mikkel   

• Joachim  Indstillingsudvalget E15 

Desuden post hos KKO: Kristian Kure fra netværksudvalget. 


