
Referat til d. 17/06-2014 klokken 19.30 

Til stede:  Morten Schnack 411 3147 1032   

Andreas Thingvad 3004 2081 8675 

Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 

Simon Kofoed Andersen 3008 4245 7508  

Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 

Christian Christiansen 1603 2276 6347 

Kristian Jensen 1013 2424 8202 

Camilla Kjeldbjerg 1508 2773 7566  

Ikke til stede:  Simon Pham 1504 3118 2893 

 

Gæster:  Steffen 3010 

  Pil 908  ->  3001 

Formand:  Morten Schnack 

Næstformand:   Andreas Thingvad 

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Morten Schnack 

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox) 

 Sankt Hans (Kim, Kristian og Nanna) 

o Bandet er bestilt, lyd og lys er bestilt, mangler båltaler, klar til ølympiade 

Der er båltaler – formanden for Paul Bergsøe kollegiet, Per. Næste år bliver det Dekanen. 
Der mangler stadig folk til at tage telt ned men der er nok til at sætte det op.  Der skal nok købes værktøj til 
opsætning af teltet. Andreas Frøsig er ansvarlig for værktøj. Sankthansudvalget undersøger behovet. 
Bevillinger er der styr på.  
Der er 0 hold til olympiaden så vi skal have snakket med folk op opfordre dem.  
 

 Eksamensro (Nanna) 

o Vi skal have sat sedler op + skrive ud på Facebook. Nanna står for dette 

Stor succes!  

Rygning på kollegiet 

PKS har udsendt mail hvor de informerer om at Kampsax og P.O. Pedersen er blevet gjort totalt røgfrie fra 

den 1. august for alle nyindflyttere, hvilket betyder at der altså også er mulighed for os om at gøre det 

samme. 



Vi tager diskussionen på næste beboermøde og finder ud af hvad stemningen er. 

Kano-hjulsæt 

Nogle beboere har smidt et kano hjul-sæt væk. Hvad er proceduren? 

Rådet opkræver hele beløbet hos lejeren af kanoen. Simon Koefoed og Christian Christensen skriver 

opkrævningssedlen og afleverer den til lejeren af kanoen. 

Cykelrazzia 

Politiet kom så sent at de fleste af cyklerne var forsvundet. Kim sørger for at tage kontakt med dem i god tid 

og lave en aftale på forhånd for afhentning næste år. 

Ansøgning om bloktilskud 

Fra Andreas’ blok. Større beløb end 2000 – skal vi tillade det? 

Rådet beslutter at blok 15 får 2 års tilskud af en omgang til køb af maling til deres kælder.  

På næste møde diskuterer vi generelle retningslinjer. 

Motionsrum 

Rengøring af rummet + kontinuert indkøb af rengøringsmidler. Hvordan finansierer vi det og hvem skal gøre 

det? Vaskeriansvarlig? 

Vi spørger vaskeriansvarlig om hun vil gøre rent studierummet og i motionsrummet. Hun kan få 4 timer om 

måneden altså en time mere per rum. 

Vi spørger Ronald og spørger om han vil stå for indkøb. 

Spillertøj (Simon Pham) 

Vi har modtaget forespørgsel om fodboldholdet kan købe nyt spillersæt. Rådet stemmer 

enstemmigt for at indkøbe nyt spillersæt inkl. handsker. 

Spillertøjet er bestilt. 
Vi laver en konkurrence om hvem der kan lave et logo til kollegiet. Vi udlodder et gavekort til Lyngby 
storcenter på 250. Andreas skriver på Facen. 
 

Brandpåbud (Simon) 

Rådet beslutter i samråd med Cafu og centerbygningsansvarlig at pladsfordelingsplaner, 

evakueringsinstrukser samt driftsjournaler fremadrettet er en opgave for centerbygningsansvarlig. Dette 

skal også fremgå af kontrakt, som Simon Pham skal lave en ny af. Simon kigger på det til næste møde. 

Fremlejemand (Camilla + Simon) 

Camilla tager fat i Dennis og hører om status på dokument til overlevering. Simon Kofoed Andersen sættes 

på sagen. 

Simon har snakket med ham og han har fundet en fra IAESTE som kan overtage det. Han har lavet 

dokumentet og det er snart klar til overtagelse. 

Forespørgsel om at bringe lokalavisen tilbage (Andreas) 
Lokalavisen blev overraskende ikke læst, hvorfor vi ikke længere vil få den bragt ud til kollegiet. 



Andreas har skrevet til dem der står for uddelingen, men de har ikke svaret. Der er kommet aviser nogle 

gange siden. Andreas skriver til dem igen hvis det ikke stopper. 

Netværksudvalget (NU) og KAF (Andreas) 

Andreas undersøger om mulighed for at få gratis kanaler fra Yousee mod at de overvåger kanalforbruget. 

KAF: Møde med Yousee vedr. ny aftale? 

KAF lukker ned til nytår og de er begyndt at undersøge proceduren. 

Hjemmeside (Kim) 

Referater fra beboermøde og rådsmøder skal lægges op. Kim overtager for Mikkel. 

Kim har opdateret referaterne til hjemmesiden og slettet det der handler om klager. Morten kigger dem 

igennem for uhensigtsmæssigt indhold og personfølsomt indhold. 

Desuden skal skrives på hjemmesiden: 

 Information om deaktivering af brandalarm i tilfælde af falsk alarm. 

Simon, Morten og Andreas skriver det på hjemmesiden fordi de har fået instrukser af Ronald. 

 Simon Andersen sørger for også at udprinte sedler om brandalarm og hænge op ved siden af 

aktivlister.  Simon Andersen, Andreas og Morten tager til møde med Ronald og hører hvad han har 

at sige. Morten ringer og aftaler med Ronald om vi kan mødes tirsdag d. 13. maj kl. 10-12. 

Simon Koefoed og Andreas T står for det. 

Studierum (Morten) 

Vi undersøger om døren har fået en K-nøgle. Morten har snakket med Ronald. 

 

Fest Cafu Bergsøe arrangementer kalender (Morten) 

Kalenderen er på hjemmesiden, men det er ikke det rigtige link. Morten har snakket med Anne og fået det 

rigtige link samt sat det på hjemmesiden. Rådet skal diskutere hvilke kalender/events der skal deles med 

folket. 

Grill fest for rådet og frivillige (Andreas, Simon Koefoed Andersen og Morten) 

Cafu foreslår blandet festudvalg med 2 fra Cafu og 2 fra Rådet (Andreas og Simon Koefoed). 

I alt: 8 Cafu, 9 Rådet, 3 NU, 1 vaskeriansvarlig, 1 centerbygning, 1 fodboldtræner, (1 redaktør), 1 

halansvarlig. I alt kunne vi altså komme op på omkring 30 medlemmer. 

Morten tager kontakt til Kristian Smestad, for at høre om vi kan søge om nogle af de penge, der 

afsættes i årsbudgettet for kollegiet. Disse ville så kunne bruges til festen. Vi regner med at der er 

tale om 5.000 i alt. 

Det er en mulig post på budgettet til næste beboermøde. Vi bør se hvordan det går med festen og 

om det er noget vi ønsker at gentage. 

Torsdag den 28. august bliver aktivfesten afholdt.  



Rådet giver 400 kroner til arrangementet fra puljen rådsarbejde. 

Forespørgsel om at fjerne nogle træer i skovkanten ved blok 15 (Morten) 

Rådet støtter op om forslaget om at fjerne de yderste træer ved blok 15, således at beboerne i 

studieplan i køkken 29 også får sollys ind. Morten tager kontakt til Ronald og beder ham om også 

at kigge på dette. 

Morten følger op på det. 

EVT 

Morten opfordrer på Facebook til at man bruger rådstelefonen til hvis der er klager. 
 

Ophæng til stikdåser (Kim) 

Kim hænger stikdåser op i rådslokalet og musiklokalet. Kim kigger på det til næste gang igen. 

Rådsmøde som internt Facebook-event (Morten) 

Morten overtager for Camilla til at oprette Facebook-events. 

Falck-abonnement (Kim) 

Kim ringer til Falck for at høre om vores abonnement. Kim kigger på det til næste gang. Kim 

snakker desuden med Anne (centerbygning), da hun allerede har undersøgt det. 

Kim har snakket med Falck som spurgte om cvr nummeret. Kim snakker med dem. Der er ikke 

noget fælles for alle kollegierne. 

Nyindflytterseddel (Andreas) 

Anne står for at opdatere sedlen 

Symaskine (Kim) 

Symaskinen mangler en ”underspole”. Kim skriver, som vores syekspert, på hjemmesiden hvad 

man skal bruge af udstyr.  

Diskussion af offentlighed af Facebook gruppe 

Vi beholder den åben. Man kan vælge at en besked kun skal være forbeholdt gruppen. 

Vi har glemt at male en bænk 

Vi skriver på årsplanen at den skal males.  (Den på plænen) Vi snakker om det på næste møde 

Åbent hus 

Vi diskuterer det igen på næste møde men regner med at det er business as usual med den erfarne 

Nanna. 



TODO listen evaluation 

Vi prøver en mere simpel version. 

 

Næste Rådsmøde: tirsdag d. 17. juni kl. 19.30 

Kage:  Christian Christiansen 

Rådstelefon: Kim 

Facebook-invitationer til Katrine og Pil. 

Roller i rådet 

 Kim   Telt, Hjemmeside 

 Nanna  Oversætter til engelsk, Åbent Hus-repræsentant, KKO, Inspektør-kontakt 

 Christian   

 Morten  DFK, Formand, Bestyrelsen, Dropbox, Kalender, Referent, Mailansvarlig 

 Simon Pham Kasserer 

 Andreas  Næstformand, Bestyrelsen, DFK, Brandinspektion, KAF 

 Simon Kofoed Brandinspektion, KAF 

 Camilla  Åbent Hus-repræsentant, Facebook-ansvarlig 

 Kristian  KKO, NU-kontakt, CAFU-kontakt 

 

--- 

Punkt til DFK-møde: Kan vi modtage signal gennem Kampsax’ udstyr som KAF jo har brugt? På den måde 

behøver vi måske ikke at købe en fællesantenne 

 

 

 

Dagsordenspunkt. 

Opgave 

Konklusion: Ansvarlig: Deadline: Status: 

 Eksamensrosedler  Skal hænges op Nanna   -  Er gjort 



Problemer med 

motorcykelparkering 

ved fællesbygning 

  Snak med Ronald + Skriv 

ud på Facebook 

 Morten  17/6-2014 Er gjort 

 Nabolarm Klager kontaktes for at 

udbede om underskrift. 

Morten   17/6-2014 Er gjort  

 Spillertøj Rådet siger ja. Kasseren 

står for at godkende 

købet. 

Simon Pham  17/6-2014 ? 

 Brandpåbud Opdateret kontrakt til 

centerbygningsansvarlig. 

Simon  Pham  17/6-2014 ? 

 Fremlejemand Jagten på Dennis 

intensiveres, så vi kan får 

overleveringsdokumentet. 

Camilla / Simon 

Kofoed 

  17/6-2014  ? 

 Forespørgsel om 

lokalavis 

Vi afmelder avisen Andreas  17/6-2014 Er gjort 

 Netværksudvalg og 

KAF 

Undersøger mulighed for 

billigere TV mod 

kanalovervågning af 

Yousee  

Andreas  17/6-2014 ? 

 Hjemmeside Redigerede referater skal 

på hjemmesiden 

Kim  17/6-2014 ? 

Hjemmeside Møde med Ronald Andreas, Simon 

Kofoed, Morten 

17/6-2014 Er gjort 

Studierum Snak med Ronald 

(Morten) + kontakt 

vaskeriansvarlig (Simon) 

Morten + Simon  17/6-2014 Snak med Ronald: 

Er gjort 

Snak med 

vaskeriansvarlig: ? 

Bergsøe kalender Skriv opfølgende mail til 

Anne 

Andreas  17/6-2014 ? 

Grillfest Skriv til Kristian Smested Morten  17/6-2014 Er gjort 

Forespørgsel om at 

fjerne træer 

Snak med Ronald Morten  17/6-2014 Er gjort 

Cykelrazzia - Alle 10/5-2014 Er gjort 



Cykelrazzia - politi Kontakt politiet, så de kan 

tjekke stelnumre og hold 

løbende kontakt, så 

opgaven bliver gjort 

Kim  17/6-2014 Politiet kontaktet. 

Opfølg for svar 

Ophæng til stikdåser Stikdåser hænges op i 

rådslokalet og 

musiklokalet 

Kim  17/6-2014 ? 

Rådsmøder på 

Facebook 

Morten tager over for 

Camilla 

Morten  17/6-2014 Er gjort 

Falck-abonnement Falck kontaktes for at 

høre vilkårene for 

abonnementet – hvilke 

muligheder giver det os, 

hvornår kan det bruges? 

Kim  17/6-2014 ? 

Nyindflyttersedlen Cafu rykkes for ændringer 

til den 

Andreas  17/6-2014 ? 

Symaskine Ny underspole indkøbes Kim  17/6-2014 ? 

Affaldsklage Klager kontaktes Morten  17/6-2014 Er gjort 

 


