
Referat fra d. 8/09-2014 klokken 19.00 

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 
Pil  3001  

  Simon Pham 1504 4259 8128 

Ikke til stede:  Christian Christiansen 1603 2276 6347 

  Kristian Jensen 1013 2424 8202 

  Camilla Kjeldbjerg 1508 2773 7566 

 

Gæster:  Mikkel 3003 

  Majken køkken 29 

Formand:  Morten Schnack 

Næstformand:   Andreas Thingvad 

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Morten Schnack 

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox) 

 

Åbent hus 

Næste åbent hus arrangement er d.6 november 12-18 – Mikkel er mulig makker. Nanna har været 

til møde. Næste møde er 21. oktober, hvor der bl.a. vil blive diskuteret behov for busser. 

Uheldig opførsel ved fællesbygningen (Nanna) 

Vi beslutter at fjerne tekst fra hjemmesiden om motorcykelskure. Og fjerne skiltene med 

”forbeholdt motorcykler”. 

 

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

 

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 (Simon) 

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.  

Ansøgning om bloktilskud 

Fra Andreas’ blok(15). Større beløb end 2000 – skal vi tillade det? 

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

Vi diskuterede generelle retningslinjer om at dele puljer op i ¼ år. Og splitte beløbet op. Og hvis pengene 

ikke bliver brugt, ryger de til næste pulje. Vi diskuterer nærmere på næste møde. Dette kan desuden 

markedsføres på beboermødet. 

Motionsrum (Simon Pham + Nanna) 

Pr. 1. september starter rengøringen. Rådet godkender køb støvsuger til rengøring. Nanna snakker med 

Ronald vedr. indkøb af rengøringsartikler. 

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

Spillertøj (Simon Pham) 

Er spillertøjet blevet betalt? Ja.  
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 Pham) 

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. Kontrakten er blevet underskrevet. 

Fremlejemand (Camilla + Simon) 

Camilla tager fat i Dennis og hører om status på dokument til overlevering. 

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. Andreas skriver igen. 

KAF (Andreas) 



KAF: Møde med Yousee vedrørende ny aftale? 

Vi undersøger tilbud og priser andre kollegier har modtaget fra yousee. 

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

Netværksudvalget (Kristian) 

Kristian beder om update på mailing lister og access points - internet. I centerbygning (studierum) og 

fællesbygning (motionsrum). Kristian beder desuden om at få Pil tilføjet til mailing listen. 

Dropbox (Kim) 

Kim sørger for at invitere Pil til Dropbox. 

Hjemmeside (Kim) 

Har Morten kigget gamle referater igennem for personfølsomme oplysninger? 

Desuden skal skrives på hjemmesiden: 

 Information om deaktivering af brandalarm i tilfælde af falsk alarm. 

Seddel om brandalarmen er skrevet og lagt i Dropbox under /rådet/rådet formalia/skabeloner/ Nulstilling af 

brandalarm.docx . Kan Kim ligge det på hjemmesiden? 

Studierum (Kristian + Nanna) 

Kristian tager op med CaFU at studierummet bliver aflåst i barens åbningstimer. Nanna snakker med Ronald 

om hvilken lås der er på det tredje rum i motionsrummet. Kim skriver seddel.  

 

Baren 

Berit har efterspurgt navn, vær.nr., mobil, mail samt et vellignende billede hvis vi vil på stregelisten. 

 

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. 

Rådsmøder + generelle events (oprydningsfest, sankthans fest, beboermøde) + gæsteværelse + festsal. Dvs 

alle events. 

Beboermøde 

Sig at møderne er åbne 

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

Hvordan gik det og er det noget vi ønsker at gentage så det skal på budgettet til næste møde? 

Torsdag den 28 august var arrangementet.  

Rådet giver 400 kroner til arrangementet fra puljen rådsarbejde. Der er brugt 113,- 



Forespørgsel om at fjerne træer i skovkanten ved blok 15 og 16 (Andreas) 

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. 

Træerne er blevet fældet og beboerne er meget tilfredse. 

Nye instruktioner 

Ronald ønsker kopier af sedlen om brandsikkerhedsreglerne så han selv kan sætte den op hvor den 

mangler. 

Nye sedler om affaldssortering fordi de ikke bliver læst og det til dels skyldes at de er gamle og er 

ved at falde fra hinanden. 

 

Skal området til metal affald nedlægges benyttes til noget andet? Snak med Ronald. Benyttes evt. 

møbler eller andet i stedet. 

Andreas:  Vi forlanger gratis dåsecontainer til kollegiet på samme måde som til glas og papir. 

  Andreas skriver ud på facebook at dåser skal smides i stor affaldscontainer. 

 

Ophæng til stikdåser (Kim / Majken) 

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

Tager fat i Kim angående køb a stikdåser. 

Nyindflytterseddel (Andreas + Kristian) 

Anne står for at opdatere sedlen. Andreas følger op på om det er gjort. Kristian spørger i CAFU. 



Symaskine (Kim) 

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

man skal bruge af udstyr. Pil har indkøbt noget. Kim vil skrive på hjemmesiden. 

Vi har glemt at male en bænk 

Vi skriver på årsplanen at den skal males.  (Den på plænen) Vi tager den på oprydningsdagen. 

TODO listen evaluation 

Fungerer Simons version? 

Domænefornyelse (Simon) 

Kasserer skal refundere. Dette er gjort. 

Motionsrum (Christian) 

Motionsrumsudvalget efterspørger at vi indfører en fast udgiftspost, der dækker over papir, 

afspritning og skraldeposer. 

På næste beboermøde skal vi desuden tage op om vi vil refundere de 821,59 som 

motionsrumsudvalget har anvendt udover budgettet. Vi opfordrer Isabella til at kontakte 

motionsrumsudvalget (Benjamin Bjoerke eller Niels Nielsen). 

Opdatere indflytningsseddel (Kim) 

En beboer skriver om brugernavn og kode til vaskemaskinerne, men dette er slet ikke relevant 

længere. Vi bør opdatere indflytningssedlen til at reflektere at det ikke længere er muligt at 

reservere maskinerne. Dog er koden stadig relevant da man kan bruge den til at se hvilke maskiner, 

der er optagede. Kim skriver på hjemmesiden 

EVT 

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

Beboermøde 

Inviter Kristian Smestad (der var en del spørgsmål til budgettet sidst). Inviter Ronald. Facebook-

event. Vi kigger på referatet fra sidste beboermøde. Vi beslutter til d. tirsdag d. 21. oktober. Pil 

bager kage sammen med Kim + Kristian. 

Vi skriver ud at vi gerne vil have spørgsmål og diskussionsemner på forhånd, så vi kan forberede os. 

Nyindflytterfesten (Kristian) 



Vi skal lave et festudvalg. Mikkel og Andreas melder sig. Kristian spørger Anne og CAFU generelt. 

Der er budgetteret 7000-8000. 

Erik Steens madlegat (Christian) 

Christian står for at lave Doodle samt spørge om forslag. 

Penge for pant 

Morten har sendt en mail til Niclas, som Rådet er cc’et på. 

Næste Rådsmøde: tirsdag d. 7.oktober kl. 20.00 

Kage:  Pil 

Rådstelefon: Simon Koefoed 

Facebook-event 

Roller i rådet 

 Kim   Telt, Hjemmeside, Dropbox 

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

 Christian  Mailansvarlig 

 Andreas  DFK, Formand, Bestyrelsen, KAF 

 Simon Pham Kasserer 

 Simon Koefoed Brandinspektion, KAF, Referent, Bestyrelsen, Kalender 

 Camilla  Åbent Hus-repræsentant, Facebook-ansvarlig 

 Kristian  KKO, NU-kontakt, CAFU-kontakt 

 Pil   Brandinspektion 

 Morten  Afgået formand 

 

--- 

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 

 


