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Ikke til stede:
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Andreas Thingvad

Næstformand:

Simon Koefoed

Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Simon Koefoed

Ordstyrer:

Andreas Thingvad

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox)
Netværksudvalget:
Wifi forventes færdig sidst i november. Nye fiber moduler og switche sat op. Mangler at sætte
access points op fysisk og trække ledninger. K-Net står for at lave system til at oprette brugere på
det nye trådløse.
Simon Koefoed: Kampsax har vidst nok det trådløse oppe at køre? Hvem står bag det skriv til NU i
forbindelse med at få kontakt til deres netgruppe.
Åbent hus

Næste åbent hus arrangement er d. 6 november kl. 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.
FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)

Ansøgning om bloktilskud
Vi har 14.000kr. som deles ud årligt. Puljen deles op i to dele hver af 7.000 kr. Der kan derfor gives samlet op
til 7.000 ud til ansøgninger (højest 2000 kr. pr ansøgning). Resten af beløbet som ikke er brugt overføres til
pulje to, hvor det er muligt at søge beløb på over 2.000 kr. Dette markedsføres på beboermøde.

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.
Det besluttes at vi går videre med at indføre rygestop. Andreas Thingvad kontakter PKS.

Kano-hjulsæt
Beboer er fraflyttet. Hvad gør vi fremover for at undgå det? Vi beslutter at køkken 15 dækker halvdelen af
prisen for det mistede hjul, mens rådets vedligeholdelse konto tager halvdelen af den. Opdatering af
kontrakt sker på køkken 15. Der skal tilføjes CPR-nummer og desuden skal det fulde navn angives. Et
kørekort kan lægges ved lån af kano, som kan tilbageholdes hvis der mangler noget ved tilbagelevering.

Motionsrum+Studierum
Rådet godkender køb støvsuger til rengøring, indtil denne er købt lånes Simon Koefoed’s. Rummet bagerst i
studierummet kan bruges til rengøringsartikler for at gøre plads i studierummet. Dette kan både bruges til
rengøringsansvarlig samt ekstern rengøring. Rengøringsansvarlig står for indkøb af rengøringsartikler, dette
kan ske online. Beløbet refunderes af kasserer. Ændring af rengøringsansvarligs kontrakt i forhold til
forventet tid de forskellige steder samt indkøb af rengøringsmaterialer, toilet papir, papir og afspritning.
Kristian tager op med CaFU at studierummet bliver aflåst i barens åbningstimer. Ny bartendere instrueres
nu i at låse studierummet i barens åbningstimer. Det aflåste lokale i træningslokalet benyttes af Ronald til
sæbedispenser.

Spillertøj / Kollegiets logo
Vi laver en konkurrence om hvem der kan lave et logo til kollegiet. Vi udlodder et gavekort til Lyngby
storcenter på 250. Nogle forslag endnu? Ingen indtil videre!

Fremlejemand (Camilla + Simon)
Han har fundet en fra IAESTE som kan overtage det. Han har lavet dokumentet og det er snart klar til
overtagelse. Simon Koefoed fortsætter kontakt.

Forespørgsel om at bringe lokalavisen tilbage (Andreas)
Andreas har afmeldt lokal-avisen. Sagen er nu afsluttet.

KAF (Andreas)
KAF: Møde med Yousee vedrørende ny aftale?
Vi undersøger tilbud og priser andre kollegier har modtaget fra yousee.
Yousee er for dyre, desuden ønskes en individuel løsning. Dette har også været oppe at vende med de andre
kollegier, hvor Dansk digital centers løsning vælges. Dansk digital center med BOXER vælges som ny tvløsning.
Dropbox (Kim)
Kim sørger for at invitere Mikkel inviteres til Dropbox.

Ny teltansvarlig
Hvem overtager og hvad med evt. kontrakt. Simon Pham snakker med Kim angående hvor lang tid han
bruger / har brugt som teltansvarlig.

Fest Cafu Bergsøe arrangementer kalender (Morten)
Rådsmøder + generelle events (oprydningsfest, sankthans fest, beboermøde) + gæsteværelse + festsal. Dvs.
alle events.

Nye instruktioner ( Andreas + Simon)
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. Gerne med mange billeder.
Området med metalaffald benyttes fortsat til dette. Container til dåser behøves ikke, da disse kan
smides i den store container som håndsorteres. Simon + Andreas står for at få ordnet disse sedler.

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 planen) Vi tager den på oprydningsdagen.

Vaskemaskiner
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
Ronald er ved at undersøge med LM10 om vi kan få ny bruger til nyindflytter.
Nyindflytterfesten (Kristian)
Vi skal lave et festudvalg. Mikkel og Andreas melder sig. Kristian spørger Anne og CAFU generelt.
Der er budgetteret 7000-8000.

Fjernelse af udenlandsk bil
Kim snakker med politiet omkring fjernelse af denne bil.

Erik Steens madlegat (Christian)
Dette bliver den 22. november.
Penge for pant
Er pengene modtaget? Stadig ikke modtaget. Kristian følger op på overførslen af pant. Simon Pham
kigger på om beløbet er modtaget.

Beboermøde

Møde mandag før beboermødet
Studierum – bruger folk det? Trådløst netværk vil nok hjælpe på situationen.
Sig at møderne er åbne
Grill fest for rådet og frivillige som punkt til beboermødet.
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).
Dato for beboermøde tirsdag d. 21. oktober. Pil bager kage sammen med Kim + Kristian.
Vi mangler aktive:
Redaktør
2 medlemmer i NU
Teltansvarlig

Næste Rådsmøde: onsdag d. 3 november kl. 19.00
Kage: Mikkel, tidligere: Pil, Andreas
Rådstelefon: Andreas Thingvad, tidligere: 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 Kofoed

Næstformand, Brandinspektion, KAF, Referent, Bestyrelsen, Kalender

•

Camilla

Åbent Hus-repræsentant, Facebook-ansvarlig

•

Kristian

KKO, NU-kontakt, CAFU-kontakt

•

Pil

Brandinspektion

•

Morten

Afgået formand

