Referat til d. 20/05-2015 klokken 19.00
Til stede:
Nanna Hagstrøm
Kristian Jensen
Pil Sørensen
Christian Christiansen
Simon Pham
Simon Koefoed Andersen
Kristian Revsbech
Rikke Kofoed
Peter Gkatsos
Gæst (fremtidig suppleant):
Joachim Bach

903
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3001
1603
1504
3008
2304
0404
1011

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

2306

2819 8553

3003
1508
1705

2146 1140
2773 7566

Ikke til stede:
Mikkel Munch Jensen
Camilla Kjeldbjerg
Emilie Nyborg

Formand:

Simon Kofoed Andersen (nyvalgt)

Næstformand:

Kristian Jensen (nyvalgt)

Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Pil Sørensen

Ordstyrer:

Simon Kofoed

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox)
Cykelrazzia del 2 på søndag 24/05 kl 10:00. Politiets app skal downloades for at tjekke om cyklerne er
stjålet. Simon Koefoed, Pil Sørensen, Christian Christiansen, Revsbæk, Rikke Kofoed, Nanna Hagstrøm kan
deltage.

FASTPUNKT: KLAGESAGER

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)
En ansøgning fra blok 1 om en grill: 1648,-. Blokken har ikke en grill allerede. Fuldt beløb godkendes.
En fra blok 12 om (omfattende) forbedring af kælderen: 10.000,-. Foreløbigt ca. 4000. Godkendt: 3352,-.

Aktivfest 25/4 - 2015
Evaluering: God aften, 500,- virkede passende som budget.

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.
Kim har skrevet til dem, og afventer svar. Øvrige ting er der ikke kigget på endnu.
Kim fortæller om byggetilladelse til telt til Sankt-Hans festen. Teltet er godkendt til 300 personer.
Byggetilladelsen kræves for telte til mere end 150 kr.
Byggetilladelse koster ca. 4000,- for at rejse det én gang, og muligvis i omegn af ca. 90.000,- for en
certificering der dækker teltets levetid.
Kommunen og teknologisk institut skal kontaktes for at indhente priser, og regler. Revsbech kigger på det.
Det skal gøres snart, da en tilladelse skal bruges til Sct. Hans festen, og svartiden er formodentlig lang. Det
er besluttet, at der gerne må indkøbes en engangsbyggetilladelse til festen, som kollegiet betaler.
Kontrakten til teltudlejning skal færdiggøres. Evt. kræve kompensation hvis teltet ikke er rengjort.
Nødbelysningen virker ikke pt og skal også fikses inden Sct. Hans. Har bestilt smed til at reparere skade.

Dropbox
Simon og Pil laver oprydning i dropboxmappen, og overfører gamle filer til et sted som ikke fylder på vores
fælles dropbox folder. Dette lægges ned på en USB.

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

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. Revsbech indkøber desuden også en hængelås til gillskuret.

Poster i rådet(Andreas)
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. Finde en ny dropbox-ansvarlig
Ny formand valgt: Simon Kofoed Andersen.
Ny næstformand valgt: Kristian Jensen
Nanna medansvarlig for DFK-møder. Frasiger sig desuden en bestyrelsespost hos KKO, da Kristian Kuure fra

netværksudvalget gerne vil besidde sådan en post.
Simon Kofoed overtager ansvaret for hjemmesiden og dropbox. Pil deltager i dropbox ansvaret og bliver
referent.
Rikke Kofoed melder sig ud af rådet. Listen i slutningen af dette dokument er desuden opdateret.
Joachim vil gerne være suppleant i rådet.
Gamle medlemmer skal ud af rådets facebookgruppe, og fjernes fra mail-listen

Beboermøde
Man kan overveje at sætte en begrænsning på antal beboerrådsmedlemmer. Dette kigges der på op mod
det næste beboerråd. Der kigges på nye retningslinjer til nye beboermøde for, hvor mange som kan deltage
i rådet.

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. Det var et konstruktivt møde.
Simon Kofoed kontakter Jørgen Rønne med Kristian Jensen for at høre om ændringer i Bergsøe Baren - bl.a.
for at høre om der er en kontrakt på designet, og for at høre med budget for nye skuffer bag baren.

Kontrakt i forbindelse kanoer
Simon Pham kontakter en fra hans køkken vedrørende opstramning på kontrakt for leje af kanoer.
Der er udformet en ny kontrakt, som ser god og grundig ud. Den legitimation der skal efterlades kan godt
være fx et studiekort, da man ikke kan kræve at folk efterlader deres personlige kort som kørekort og
sygesikringsbevis.
I kontrakten skal indarbejdes, at undertegnede er ansvarlig for udstyret, og hæfter for bortkomne ting.
Dette siger Simon Pham videre til det ansvarlige køkken.
Skraldesortering
Tages op en dag med bedre tid.
Lås til skur med grill
Revsbech køber en kraftig hængelås til skuret med grill.
Cafu har kommentar til beboermødet
Det er svært for CaFu at koordinere hvornår mødet slutter, og baren åbner (mest aktuelt når det lægges en
onsdag). Desuden blev det ikke kommunikeret klart nok ud, at baren åbnede lige efter mødet. Hvis baren
skal være åben onsdag, skal det koordineres bedre så baren ikke også er åben tirsdag. Baren stiller
spørgsmålstegn ved hvorfor mødet skulle ligge en onsdag, men rådet har valgt det sådan for at
imødekomme folk med planer for tirsdag aften altid. CaFu foreslår at rådet evt. selv stillet med et
tenderhold, hvis mødet ikke skal ligge en tirsdag.
Fremover evt. melde ud til talerne på forhånd, hvor lang tid de må tale.

Ronald og malerarbejde
Angående dørkarme som blev malet uden varsel inde på værelserne: Malerfirmaet har fået en streng
advarsel, og fået at vide at deres opførsel var uacceptabel. Det bør ikke gentage sig.
Peter snakker med Ronald om hvorvidt det er muligt at flytte perioden hvor køkkenerne males væk fra
eksamensperioden. Desuden laver han et udkast til en ny adviseringsseddel der uddyber bedre hvilke
forberedelser beboerne skal gøre inden maleren kommer.

Næste Rådsmøde: onsdag d. 10. juni kl. 19:00
Kage: Gorm, Simon Koefoed, Kim, Kristian (Gorm), Rikke, Emilie, Mikkel, Pil, Andreas
Rådstelefon: Revsbech, Simon Pham, Nanna, Revsbech (x2), Pil, Kristian (Gorm), Simon Koefoed

Roller i rådet (opdateret 20/05 2015)


Kim

Telt, Hjemmeside, Dropbox



Nanna

Åbent Hus-repræsentant, KKO, DFK, indstillingsudvalget



Christian

Mailansvarlig



Andreas

DFK, Formand, Bestyrelsen, KAF



Simon Pham

Kasserer



Simon Koefoed

Formand, KAF, Bestyrelsen, Kalender, hjemmeside, Dropbox, Facebook



Camilla

Åbent Hus-repræsentant, Facebook-ansvarlig



Kristian Jensen

Næstformand, NU-kontakt, CAFU-kontakt



Pil

Brandinspektion, dropbox, referent



Peter

Inspektør-kontakt



Kristian Revsbech

Brandinspektion, teltansvarlig



Rikke Kofoed

Oversætter til engelsk, Indstillingsudvalget



Emilie

Fremleje



Mikkel



Joachim

Suppleant

Desuden post hos KKO: Kristian Kuure fra netværksudvalget.

