
Referat fra d. 3/12-2014 klokken 19.00 

Til stede:     

Andreas Thingvad 3004 2081 8675 

Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508  

Kim Kofoed Nielsen 1606 4036 9624 

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 

Kristian Revsbæk 2304 

Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 

Mikkel Munch Jensen 3003  2146 1140 

 

Ikke til stede:  Camilla Kjeldbjerg 1508 2773 7566 

 

   

 

Formand:  Andreas Thingvad 

Næstformand:   Simon Koefoed   

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Simon Koefoed 

Ordstyrer:  Andreas Thingvad 

 

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox) 

 

FASTPUNKT: KLAGESAGER 

 

Nøgler til bordtennis i fællesbygningen (Kristian) 

CAFU vil gerne overtage nøgle og net m.m. til bordtennis og får udformet en kontrakt. Det hele er nu 

overdraget til CAFU. 



Hosting af hjemmeside samt mailing liste(Andreas): 

PKS vil gerne betale for hosting af hjemmeside. Andreas har givet deres oplysninger videre til NU 

Andreas har snakket med PKS om at det skulle være muligt at modtage mailinglister. De har ikke sendt dem. 

Åbent hus (Nanna) 

Der er fremover kun åbent hus om foråret. 

Akut numre i nødstilfælde (Andreas) 

Jørgen Rønne synes at det er rimeligt at Andreas får Ronalds privatnummer i forhold til nødstilfælde. 

Andreas laver aftale med Ronald om at hvornår han kan kontaktes. 

 

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.) 

Teltansvarlig 

Kim overdrager posten som teltansvarlig til Kristian Revsbæk. Simon Pham kigger på kontrakt for denne 

overdragelse. Der er ved at blive udformet en ny kontrakt med KKO indover., tidligere har dette i høj grad 

været en tillidssag. Pga. teltets værdi er det vurderet at en bedre sikring er nødvendig. Kontrakten bliver 

mere kompleks for at gøre leje af telt mere sikkert. Denne er endnu ikke udformet. Det betyder at 

teltudlejningsposten bliver større og bl.a. begge råd skal skrive under på kontrakten. Dvs. kasserer eller 

formand skal underskrive denne. Det foreslås bl.a. at lave et depositum, dette kræver de enkelte 

bestanddele af teltet værdisættes.  

Kristian og Kim kontakter firmaet i forbindelse med prisliste for at kunne værdisætte et depositum og kigger 

på kontrakt. 

Der skal også kigges på kontrakt til Kristian. 

Beboerråd og suppleanter 

Andreas har snakket med PKS om at det ikke er noget problem at vi er så mange i rådet 

Bekendtgørelse 6.66 paragraf 7. Beboermødet skal bestå af et ulige antal. Posten formand, næstformand og 

kasserer skal godkendes til beboermødet. Findes i dropbox-mappen: Formalia/vedtægter. Kristian (Gorm) og 

Kim kigger på stridigheder angående beboerråds vedtægter, som modstrider mod denne paragraf. 

 

Dropbox (Kim) 

Vi har nu flere nye som skal på dropbox. Kan vi gøre flere til ”owner”? 

Hjemmeside 

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. 

Facebook 

Facebook gruppen er nu en lukket gruppe. 

Nye instruktioner ( Andreas + Simon) 

Andreas og Simon har printet brandsedler til Ronald og hængt affaldssorteringssedler op.  

Aktivliste (Simon og Andreas) 

Opdateret og hængt op. Denne er også sendt til Cafu. 

Vaskemaskiner (Peter) 

Både på dansk og engelsk samt informationer sæbedoseringen (allergivenlig osv.) 

Peter snakker med Ronald samt kigger på at lave en informationsseddel omkring sæbedoseringen: den er 

allergivenlig, hvad er CLAX?, m.m. 

Campingvogn(Andreas) 

Andreas har fået bestilt en ophugger. 

Fremlejemand (Andreas) 

Andreas har snakket med Jørgen Rønne og DFK om fremlejemanden. Han foreslår en ordning ligesom på 

Kampsax hvor der står på deres hjemmeside hvordan man fremlejer sit værelse. En af fremlejemandens 

vigtigste opgaver er overdragelse i forbindelse med fremlejning samt at gå til IAESTE, hvis han modtager 

forespørgsel om at få fremlejet værelse. Der udformes derfor et afsnit på hjemmesiden omkring fremleje på 

samme vis som på Kampsax hjemmeside. Simon overtager fremleje-mailen, mens der arbejdes på at lave 

infrastruktur på hjemmeside m.m. 

Denne post nedlægges som sådan fra 1/1-2015 i stedes skrives på hjemmesiden. 

Emilie bliver repræsentant for rådet i forbindelse med fremleje. 

Værelsesfordeler 

Posten er blevet nedlagt med ønske fra PKS, da dette sinker indflytningsprocedurer. Den er nedlagt fra 1/1-

2015. Det besluttes derfor at PKS overtager denne rolle selv med forbehold for at det er muligt at tage 

denne post tilbage.  

Rikke vil fremover deltage i indstillings-udvalgets møder. 

PKS generalforsamling(Andreas) 

Andreas var beboer repræsentant og blev valgt som suppleant til bestyrelsen. For fremtiden vil PKS gå til 

rådet før tilfredsundersøgelser udsendes. 



DFK møde(Simon) 

Andreas eller Simon deltog og fik oplysninger om fremlejemand og værelsesfordeler. Andreas blev valgt som 

beboervalgt suppleant til PKS bestyrelse. 

Akut værkstedssæt 

Kristian Revsbæk undersøger mulighed samt udstyr til akut sæt (kun værktøj).  

Eksamensro sedler 

Andreas og Simon har hængt dem op sammen med aktivlisten. 

Mail adresser på kollegiet 

Cafu, raadet, guestroom, NU, centerbygning, motionsudvalg, værkstedsansvarlig, fremleje, 

Få lavet en mail til teltansvarlig: telt@pbk.dk 

Rygning på kollegiet 

Der følges op på hvordan rygning indføres i lejekontrakter 

 

  



Næste Rådsmøde: onsdag d. 12 januar kl. 19.00 

Kage: Emilie, tidligere: Mikkel, Pil, Andreas 

Rådstelefon: Pil, tidligere: 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 

 

 


