Dagsorden til d. 04/03-2015 klokken 19.00
Til stede:
Andreas Thingvad
Kim Kofoed
Pil Sørensen
Christian Christiansen
Simon Pham
Kristian Jensen
Peter Gkatsos
Nanna Hagstrøm
Mikkel Munch Jensen
Simon Koefoed Andersen
Kristian Revsbæk

3004
1606
3001
1603
1504
1013
1011
903
3003
3008
2304

Camilla Kjeldbjerg
Rikke Kofoed
Emilie Nyborg

1508
0404
1705

6146 1721
2276 6347
4259 8128
2424 8202
4088 1501
2146 1140
4245 7508

Ikke til stede:

Formand:

Andreas Thingvad

Næstformand:

Simon Koefoed

Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Pil H. Sørensen

2773 7566

Ordstyrer:

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox)
Oprydningsdag på kollegiet: tirsdag d. 21 april. Information til beboere mangler.
Der sættes strips på cykler til oprydningsdagen, og samtidig sættes sedler op med advarsler.

FASTPUNKT: KLAGESAGER

Hjemmeside, wifi (Kristian):

Wifi: Der er stadig problemer med at få script op at stå til automatisk oprettelse af brugere. Kristian foreslår
at NU kontakter K-net og hører om mulighederne samt inviterer dem til næste rådsmøde.

Åbent hus (Nanna)
Åbent hus afholdes torsdag 5. marts. Nanna står ved standen til åbent hus som repræsentant fra ca. kl. 1218. Der er bestilt busser til at køre til kollegiet fra Europecar i lyngby. Kristian henter bilen, og står for kørsel
til kollegiet.

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)

Ny rengøringsansvarlig
Simon Koefoed skriver til ham og kontakter Simon Pham i forbindelse med

Aktivfest 25/4 - 2015
Næsten alle er inviteret (kun værkstedsansvarlig mangler). Pil samarbejder med Anne om arrangering.
Invitation er sendt ud over facebook og evt. pr. mail.

Teltansvarlig(Kristian og Kim)
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.
Kim har skrevet til dem, og afventer svar. Øvrige ting er der ikke kigget på endnu.

Dropbox
Kristian har fjernet modstridende ’vedtægter’ til bekendtgørelse 666.
Simon og Andreas laver oprydning i dropboxmappen, og overfører gamle filer til et sted som ikke fylder på
vores fælles dropbox folder.
Box-account, USB eller ekstern HDD

Hjemmeside
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.
Der reklameres for mulige tilskud.
Der er lavet et facebook plug-in til hjemmesiden denne fjernes. Dette erstattes med en FAQ.
Simon Koefoed og Andreas laver ’opdateringsaften/opdateringsdag’ kigger hjemmeside igennem.

Vaskemaskiner

Rikke har lavet nogle gode plakater der forklarer vaskemaskinerne, indtil videre kun på dansk. Christian
printer plakaterne på A2 og hænger dem op. Nanna oversætter plakaterne, og sender dem til Christian, der
printer disse.

Fremlejemand (Simon)
Guide i forbindelse med fremleje lægges op når hjemmesiden er klar.
Rådets opgave i forbindelse med fremleje.
På PKS’ hjemmeside står at man skal kontakte fremleje@pbk.dk, men Andreas har sendt en mail om at det
skal fjernes. Kim lægger information op på hjemmesiden, når det kommer i dropbox.
Andre kollegier har en standardkontrakt liggende på deres hjemmeside, så vi lægger også en op (Kim). Der
skal også lægges en op på engelsk.

Akut værkstedssæt(Kristian)
Status vedrørende akut værktøjssæt. Der er afsat 500 kr. Der sættes kode på som ændres med jævne
mellemrum. Der bliver indkøbt et færdig-sæt.

Beboermøde
Beboermøde onsdag 15. april. Baren holder åbent! Dette skal kommunikeres ud på facebook.
Beboermødet holdes fortsat på dansk. Engelsk vil hæmme forståelsen og kommunikationen til mødet. Der
meldes ud om beboermødet på begge sprog, engelsk evt. som referat, og informerer om at mødet bliver på
dansk.
Formand og medlemmer i beboerrådet skal officielt genvælges / vælges hvert år, dvs. til hvert andet
beboermøde. Paragraf 666. fra boligstyrelsen. Dette gøres hvert efterår fremover. Det skal ikke være et
punkt der dominerer for meget.
Motionsudvalget og Ronald inviteres. Simon Pham fremlægger regnskab.
Oprette en frivillig/aktiv der kan hjælpe en videre hvis man har et arrangement eller event, som kan hjælpe
en videre med projektet og vise videre til de rigtige steder.
Tilfredshedsundersøgelse

DFK møde(Andreas)
PBK holdt DFK møde hvor Andreas og Simon deltog og lavede mad.

PKS(Andreas)
Mandag den 9. marts har PKS bestyrelsesmøde som Andreas deltager i.
Den 17 marts er der planlagt et møde med Jørgen Rønne.

Hvad må man gøre med baren i forhold til arkitektur.
DR licens

Brætspilsarrangement (Kristian Jensen)
Der anmodes om et beløb på 500,- pr. halvår el. lignende til at afholde brætspilsarrangementer hver / hver
anden måned. Det besluttes at der afsættes 500 kr. til dette arrangement dette halvår, og der kan fremover
oprettes en klub med tilskud.

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

Printerpatroner
Nye printerpatroner er bestilt hjem af Simon Pham.

’Privat’ udlån af ting
Thomas 1008 må gerne låne 3 af kollegiets grill, han skal dog skrive under på, at han står til ansvar for de
ting han låner, og erstatter evt. skader. Rikke skriver en kontraktseddel til underskrift i den forbindelse.
Paul Bergsøe bandet vil gerne låne kollegiets forstærkere i forbindelse med at de skal spille til et bryllup.
Samme fremgangsmåde som ved udlån af grill, Kim skriver kontraktseddel.

Klaverstemning i musiklokalet
Klaveret i musiklokalet skal stemmes, der er 1000,- afsat til rummet, Anne centeransvarlig står for det.

Sct. Hans Fest
Frivillige skal findes

Møde mellem CafU, Rådet og Netværksudvalget
Der foreslås et halvårligt møde mellem disse grupper. Vi laver en model hvor 2 fra hver af disse grupper
mødes.

Rusbog billeder og tekst (Simon)
Der findes tekst og billeder på dropbox, som kan sende til PF rusbog.

Sogne indsamling
Der har ikke været nogen på kollegiet, som vil stå for det.

Næste Rådsmøde: tirsdag d. 14 april kl. 19.00
Kage: Kim, tidligere: Kristian (Gorm), Rikke, Emilie, Mikkel, Pil, Andreas
Rådstelefon: Nanna, Kristian (x2), tidligere: Pil, Kristian (Gorm), Simon Koefoed, Andreas Thingvad, Kim

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



Mikkel

Koordinationsudvalg (RåCaNU)

