
Dagsorden for rådsmøde d. 4/1-2017

Til stede:
2304 Kristian Revsbech
3011 Andreas Henrik Frederiksen
2102 Jon Madsen
1109 Niels Toudal
1801 Emilie Nyborg
1011 Peter Gkatsos
2602 Morten Frederiksen
3003 Mikkel Much Jensen
0903 Nanna Hagstrøm

Ikke til stede:
2306 Joachim Bach
1102 Laura Koppelmann

Formalia

⦁ Ordstyrer: Revsbech

⦁ Referent: Andreas

⦁ Godkendelse af dagsorden: JA

⦁ Godkendelse af referat fra sidst: Ja

Dagsorden

⦁ Opfølgning fra sidst

⦁ Nøgler – Et rådsmedlem mangler

⦁ Hun er ikke tilstede, hun får en nøgle næste gang

⦁ Retningslinjer for udlejning af festlokale

⦁ Der er kommet ny storCaFu(er). CaFu styrer udlejning af festsal og 
bar. 

⦁ To rådsmedlemmer laver retningslnjer

⦁ Nyindflytterfesten

⦁ Blev Udskudt

⦁ Der skal være en i starten af dette semester

⦁ To rådsmedlemmer snakker og taler med CaFu

⦁ Kunstudstilling
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⦁ Ansvarlige er her ikke

⦁ Fødselsdagsfest

⦁ Kollegiet fylder 50år +- 10år

⦁ Der ansøges om kampangepenge fra PKS

⦁ Det kunne være et slags åbenthus arramgement også for tidligere 
beboere. 

⦁ 3 rådsmedlemmer vil gerne være med til at arrangere det. Det 
kunne være smart at få nogen fra CaFu med ind over festen.

⦁ Cykelrazzia

⦁ Der er skaffet strips

⦁ Tidligere har beboere sagt at stripsene har været for stramme

⦁ Rådet bliver uddannet til korrekt montage af strips

⦁ 4 uger efter stripsene er sat på ringes der til politiet. De kommer et 
par uger senere og henter alle de cykler er meldt stjålet. 

⦁ Kassere rapporterer

⦁ Fodboldtræner har sagt op

⦁ Der har ikke været meget opbakning omkring fodboldholdet. Få har 
mødt op til træning og træning har været uregelmæssig. 

⦁ Eventuelt fodboldetholdet kunne lægges sammen med 
motionsrummet til et samlet motion/hold/klub.

⦁ Et rådsmedlem snakker om lønning med nye storCaFu’er

⦁ 63.000kr. i overskud på kollegianerregnskabet. 

⦁ CafU rapporterer

⦁ Shelter

⦁ 3 rådsmedlemmer mødes og diskuterer shelter. Mandag d. 9 kl 8. forsslaget 
tages videre til bestyrelsesmøde.

⦁ Klagesager

⦁ En klagesag er behandlet

⦁ Svar til kollegianer

⦁ Beboer skrev angående lejning af gæsteværelse. Han blev bedt om at tage 
kontakt til centerbygningsansvarlig.

⦁ Printer
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⦁ Information om printer postet til facebook

⦁ Cykelrazzia

⦁ Dækket i punktet: opfølgning fra sidst

⦁ Whiteboard

⦁ Et rådsmedlem finder et til til maks 2000kr. med grej. 

⦁ Bergsøe TDC

⦁ Ingen fremgang fra sidst

⦁ Der afholdes møde onsdag d 11 januar

⦁ Jubilæum

⦁ Er diskuteret under punktet fødseldagsfest under opfølgning fra sidst

⦁ Der afsættes et møde d. 14 februar kl 7

⦁ Beboermøde

⦁ Regnskabet for 2016 skal fremlægges

⦁ Afholdes tirsdag d 14 marts

⦁ Bliver postet på facebook

⦁ Der skal tales om fodboldtholdet

⦁ Opsigelse fra ansatte

⦁ Centerbygningsansvarlig har sagt op fra 1. februar som 

⦁ En beboer overtager posten til en ny centerbygningsansvarlig er 
fundet.

⦁ Et rådsmedlem smækker stillingsopslag op på facebook.

⦁ Fodboldtræner har sagt op

⦁ Der snakkes om fodboldholdet til beboermødet

⦁ Inventarer i rådslokalet

⦁ Mangler papir

⦁ Et rådsmedlem skaffer nyt papir

⦁ http://www.ibob.dk/ibob-kopi-og-printerpapir-a4-hvidt-80-g-1-kasse-10-
pakker-5000-ark

⦁ Evt.

⦁ nøgle i ferien
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⦁ flere hjemme på nøglekøkkenet, men ingen nøgleansvarlige. Foreslå 
at de giver nøglen videre til en anden når de tager på ferie.

⦁ Et rådsmedlem snakker folket på nøglekøkkenet

⦁ Åbent hus

⦁ Der er møde omkring åbent hus på fredag kl 12:10 i 101 på DTU. 
Der er gratis frokost og drikkevarer. Ønsker man at deltage, skriv til 
Nanna.

⦁ Næste møde

⦁ Mandag d. 30. januar, kl 19:00
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