
Dagsorden for beboerrådsmøde d. 01/06-2016  

Til stede:  
 
Gæst: 

Kristian Jensen 
Kristian Revsbech  
Jon Theodor Brodersen  
Peter Gkatsos 
Joachim Bach  
Nanna Hagstrøm 
 

Ikke til stede:  
 
Andreas Henrik Frederiksen  
Emilie Nyborg  
Casper A. Ormstrup  
Morten Frederiksen  
Mikkel Munch Jensen 
 

 

1. Formalia  
a. Ordstyrer:  Kristian Jensen 

b. Referent:  Kristian Revsbech 

c. Godkendelse af dagsorden:  tjek 

d. Godkendelse af referat: tjek 

 

2. Opfølgning på punkter fra sidst  
a. Teltet 

a. Det virker igen.  

 

b. Centerbygningsansvarlig  
Ingen har meldt sig. 
Alternativ forslag: drop ansvarspersonen og giv ansvaret til CAFU i plenum? 
Måske opdel rollen så centerbygningsansvarlig har underetagen, og CAFU har 
baren og festsalen mm. 
Kontakt Berit som midlertidig ansat? 
Rygtet siger at CAFU gerne tager hele top ettagen 
Det er vigtigt at have styr på festsalsudlejningen over sommerferien. 
Det gør vi: spørger om de vil tage hele posten, og hvis ikke, så opdel den. Hvad 
er planen for sommeren? Det bliver ordnet. 

  KKO 
workshop 
 

Har haft ”123” sager (nogen overlapper dog). 
 
KKO er ved at gå konkurs, og vil hæve kontingentet til 85 Kr., fra 55kr af. Pr. 1. 
August. 

 



Hold beboermøde inden 1. oktober så beboerne eventuelt kan udmelde sig fra 
KKO, hvis de ønsker det. 
 
Hvis vi siger nej og melder sig ud af KKO, så lukker KKO… der er kun kampsax, 
Bergsøe og POP, der er medlem. 
 
Workshop inden 15. juni fx den 13.-14. juni, Om eftermiddagen Hele rådet er 
indviteret. 
Alle tilstedeværende kan umildbart den 13. juni kl eftermiddag. 
 

c. Aktivfest 
17 tilmeldte – Godt! Plads til få ekstra. Start kl. 17 med mad og hygge til ud på 
aftenen. Medbring selv drikkevare og mad til Grill. Tilbehør levere festen. Der 
bliver spurgt om øl bra baren.  

3. Kassereren rapporterer – Aflyst 

4. CafU rapportere 

Intet nyt 

5.  

6. Svar til Kollegianere 

Bloktilskud 
Blok 12 – flere penge til hyggerum i kælderen, plus fiks efter oversvømmelse ca 
6700 kr 

 Blok 6  - penge til TV  4500 kr – meget ufleksibel?? 

 
 Blok 2  - Penge til Støvsuger. 2249 eller 3599 kr… wow 
 
Snak: 1000-1500 kr til støvsuger? 2-3,5 k er for meget? Måske køb 2 
http://www.cinemagic.dk/shop/dyson-dc33c-origin-414703p.html? Kan fås for 2000 
Ikke behov for NY fladskærm. Ca 3000? kk9 har et TV de ikke bruger.. vi ved ikke rigtig 
hvad de vil have… ingen alternativer/budget. Henvis dem til projektoren, køb anlæg for 
1k? vag ansøgning 
Blok 12: positivt, da der er budget. Sofa, kabler, stole, ophæng. 2500 kr 
 
Blok 2 – 2700 http://www.pricerunner.dk/pl/19-2939560/ 
Blok 12 – 2300? 
Blok 6 – svar 

http://www.cinemagic.dk/shop/dyson-dc33c-origin-414703p.html


 

7. Konstituering – næstformand 

Gorm længes ikke efter administrativt arbejde… :P 
Kristian og Nanna stiller op. 
Nanna er blevet valgt som ny næstformand 
  

8. Hjertestarter fra Hjerte112 

Hjerte112 har kontaktet formanden med en del – 400 kr pr. måned, 5 årig kontrakt  
24000 kr for 5 år 
Der er en hjertestarter på vangeboskolen 
Eventuelt lav en poster med info i centerbygningen.  
Umildbart er det for dyrt, da der er en ved vangeboskolen. 

9. Evt.  

1. pumpe 

3 for, 3 imod (ink. Formanden) ved afstemning. Der bliver ikke købt en pumpe 

2. whiteboard 

1700 for et 1x2 m whiteboard, med opsætning. Ca 1500 uden opsætning 
Indkøb af tuscher -  
Svingtavle for 5100 kr…  
3400-250 begge ca 1x2m 
3100-250 begge ca 1x2m 
Tilbehørssæt – tuscher, tavlevisker, magneter 

3. Erik stens Madslegat 

Generelforsamling i september, så der skal holdes  Erik Stens Madslegat inden. 
VI har brugt 500 kr, og afsat 500 mere. Derfor skal vi gerne få brugt de ca 
7000kr inden. 
Eventuel lig det i Juni? Så Joachim og Pil mm kan være med. 
Hold en TDRåd? :D Awesome ide!!! :D 
JagerPumps 

4. rådsmobil 
Køb ny eller drop den? Ca 200kr der ledes, ellers købes der ny 

5. ledninger  
Kan vi købe nye? Stemt for! Køber nye efter at snakke med kasser… trumle? 

6. ansættelse 

Teltansvarlig føler ikke at der er propotionalitet mellem arbejdsbyrde og 

aflønning  

Kasseren er her ikke, så vi udskyder emnt 

7. Reol? Harald Skrald 

Intet tilbud er blevet indhentet. Der indhentes et tilbud til næste møde?? Kan 
vi få noget uden at bruge penge på det? 

10. Næste rådsmøde  
a. Dato:  7 august 

b.  

Mødeplanlægning. Generelforsamling i september.. Oprydningsdag i oktober. Rådsmøde i august? 7 august? En 
søndag, efter at Nanna er kommer hjem og før Joachim tager afsted 

 


