Referat fra d. 12/01-2015 klokken 19.00
Til stede:
Simon Koefoed Andersen
Pil Sørensen
Christian Christiansen
Kristian Jensen
Simon Pham
Rikke Kofoed
Peter Gkatsos
Emilie Nyborg
Kristian Revsbæk
Nanna Hagstrøm
Mikkel Munch Jensen
Camilla Kjeldbjerg

Ikke til stede:

3008
3001
1603
1013
1504
0404
1011
1705
2304
903
3003
1508

Andreas Thingvad
Kim Kofoed

Formand:

Andreas Thingvad

Næstformand:

Simon Koefoed

Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Simon Koefoed

Ordstyrer:

Christian Christiansen

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox)
Studieaktivitet: Der er skrevet informationer ud på facebook.
Oprydningsdag på kollegiet: tirsdag d. 24 marts.

FASTPUNKT: KLAGESAGER

4245 7508
6146 1721
2276 6347
2424 8202
4259 8128

4088 1501
2146 1140
2773 7566

Mail-lister(Andreas), Hjemmeside, wifi (Kristian):
Andreas har snakket med PKS om at det skulle være muligt at modtage mailinglister. De har ikke sendt dem.
Intet nyt i sagen.
Kristian kontakter NU i forbindelse med at undersøge hvornår hjemmesiden er klar samt hvordan det med
at få oprettet brugere til det nye wifi.

Åbent hus (Nanna)
Der er fremover kun åbent hus om foråret. Åbent hus afholdes torsdag 5. marts. DFK vil være inde over og
sørge for transport ud til kollegierne.

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)

Aktivfest
Anne (centerbygningsansvarlig) står for det. Pil, Kristian og Simon Koefoed vil også gerne hjælpe til.
Udvalget sætter en dato.

Teltansvarlig(Kristian)
Kristian og Kim kontakter firmaet teltet er købt fra i forbindelse med at lave en prisliste for at kunne
værdisætte et depositum og kigger på kontrakt.
Kontrakt til Kristian er nu lavet.
Hjemmeside(Kim)
Når hjemmesiden er flyttet kigges på følgende:
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.
Nye billeder til hjemmeside. Nye forslag til features til hjemmesiden?

Vaskemaskiner (Rikke)
Der ønskes informationer sæbedoseringen (allergivenlig osv.) både på dansk og engelsk. Peter har snakket
med Ronald omkring sæbedoseringen og er kommet frem til følgende informationer som skal
viderebringes:

1) Vaskepulveret er allergivenligt
2) Vaskepulvermængden kan ikke justeres, da maskinen automatisk justerer efter vægt
3) Det er ikke muligt at bruge CLAX som ellers findes i menuen på vaskemaskinerne.
Rikke kigger på informationssedler omkring vaskeriet på både dansk og engelsk. Kan få hjælp af Pil og
Kristian til oversættelserne.

Campingvogn(Simon)
Andreas rykkede PKS før jul og de sagde at de ville bestille en anden, da den ikke var blevet afhentet endnu
så den kunne blive fjernet før jul. Den er endnu ikke fjernet så Andreas rykker dem igen.

Fremlejemand (Simon)
Der arbejdes fortsat på en guide på nettet og Simon vil snakke videre med PKS omkring, hvordan
fremlejning skal ske i fremtiden. Der er flere beboere som har haft spørgsmål omkring fremleje, hvor de selv
har fundet lejer. Desuden er der flere der gerne vil leje et værelse, men der er ingen ledige værelser pt.
Information om fremlejning skal også ændres på PKS hjemmeside.
Emilie er er nu repræsentant for rådet i forbindelse med fremleje.

Værelsesfordeler
Rikke vil fremover deltage i indstillings-udvalgets møder. Andreas har skrevet til PKS men de har ikke svaret
tilbage vedrørende indstillingsudvalget. Andreas skriver til dem igen.

Akut værkstedssæt(Kristian)
Kristian Revsbæk undersøger mulighed samt udstyr til akut sæt (kun værktøj). Der er afsat 500 kr. Der
sættes kode på som ændres med jævne mellemrum.

Fællesantenne(Simon)
Fællesantennen er blevet sat op fra den 15. december og siden den 20. december har man kun kunne
modtage de gratis signaler medmindre man har købt et Boxer abonnement.
Andreas har modtaget regningen på 66.207,50 og den er videresendt til PKS, som betaler den. Det nye
antennebidrag er startet så fra denne måned betaler vi kun 55 kroner i antennebidrag nu og resten af
regnskabsåret, som starter i september, så antennen bliver betalt af.
Peter: Står for at lave en guide hvordan fungerer det med det nye tv-signal. Dvs. at man med digitaltuner i
tv’et kan modtage gratis kanalerne, og hvis man ønsker yderligere kanaler kan man benytte et af boxers
abonnementer.

Beboermøde og referater
Beboermøde onsdag 15. april. Baren holder åbent!

Desuden lægges referaterne fra rådsmøder op på facebook, indtil vi har fået styr på hjemmesiden. Simon
Koefoed kigger dem igennem og lægger dem op.

Rengøringsansvarlig
Vi skal have fundet en ny. Simon Koefoed skriver ud på facebook med en beskrivelse. På næste rådsmøde
haves samtale med ansøgere og rengøringsansvarlig vælges.

Hærværk til nytår
Ronald kontaktes for at høre om PKS er blevet underrettet i forhold til sprængte postkasser og forsikring.

Nøgler til rådslokale
De der vil have nøgle har nu fået nøgle, men der er ikke flere nøgler i overskud.

Liste over medlemmer i rådet til Cafu (Simon)
Der oprettes en dropbox mappe til billeder og information som videresendes til Cafu i forbindelse
med at komme på stregliste.

Næste Rådsmøde: onsdag d. 10 februar kl. 19.00
Kage: Rikke, tidligere: Emilie, Mikkel, Pil, Andreas
Rådstelefon: Kristian, tidligere: Pil, 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

