
Referat til d. 10/06-2015 klokken 19.00 

Til stede:     

Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 

Kristian Jensen 1305 2424 8202   

Pil Sørensen 3001 6146 1721 

Simon Koefoed Andersen 3008 4245 7508 

Kristian Revsbech 2304 2062 0063 

Peter Gkatsos 1011 

  Joachim Bach 2306 2819 8553 

Emilie Nyborg 1801 

Mikkel Munch Jensen 3003  2146 1140 

Christian Christiansen 1603 2276 6347 

Ikke til stede:   

Simon Pham 1504 4259 8128 

 

 

Formand:  Simon Koefoed Andersen 

Næstformand:   Kristian Jensen  

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Pil Sørensen 

Ordstyrer:  Simon Kofoed 

 

• FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN (under rådet formalia i dropbox) 

Cykelrazzia: Update/opsamling 

• FASTPUNKT: KLAGESAGER 

 

 

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.)  

Politisk debat møde 

Godt politisk debatmøde. Godt fremmøde og godt med hjælp. 

 

 



Teltansvarlig(Kristian) 

Der er produceret en fuldmagt, og der er ansøgt om byggetilladelse hos kommunen (i aften)! 

Der er en lejer der er hoppet fra leje af teltet efter at have hørt om de nye regler. Øjensynligt gælder en 

certificering kun 5 år ad gangen, så dette skal undersøges nærmere. 

Nødbelysningen og UD-skiltene er ikke alle til at finde eller virker. Batterierne virker ikke i flere af dem. 

Dette skal derfor fikses inden Sct. Hans Festen. Dette kigger Revsbech på. Han ringer desuden ind til 

kommunen / Byg og Miljø / Rette mennesker for at fremskynde processen. 

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. Indholdet bør desuden indekseres. 

Vaskemaskiner 

 Christian har oversat og printet plakaterne i A2 og disse er hængt op. 

 

Akut værkstedssæt(Kristian) 

Værksstedssættet er indkøbt og en hængelås er bestilt. 

Det er indkøbt en hængelås til grillskuret – denne er blevet farvekodet med blå glimmerfarve. 

• Poster i rådet 

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. Personen starter ikke ud med ekstra beføjelser. 

Kristian Jensen påtager sig posten der fremover kaldes aktiv-kontakt. 

Camilla stopper i rådet fra dags dato. Joachim er ikke længere suppleant. 

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. 

Der er stemning for at der maks er 11 fuldbyrdede medlemmer i rådet ad gangen – øvrige interesserede 

bliver suppleanter. Alle skal vælges / genvælges én gang om året – vil flere gerne være medlemmer end der 

er pladser skal der stemmes om hvem der kommer med i rådet. Hvert år stemmes specifikt om formand, 

næstformand og kasser. Dette skal godkendes på et beboermøde. 

Kontrakt i forbindelse kanoer 

Simon Pham kontakter en fra hans køkken vedrørende opstramning på kontrakt for leje af kanoer. 

I kontrakten skal indarbejdes, at undertegnede er ansvarlig for udstyret, og hæfter for bortkomne ting. 

Dette siger Simon Pham videre til det ansvarlige køkken. 



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. 

Malerne er Ronald også utilfredse med. De blev bestilt til februar, med dukkede først op til sommer. De har 

fået en reprimande, og Ronald finder muligvis nogle nye malere. De samme efterlod også døre åbne – 

fremover ændres fremgangsmåden ved malerarbejde på værelser, og muligvis også ved oplåsning af 

værelser med hovednøgle fra kk10. 

Bænkene skal have træbeskyttelse skal på en gang om året inden det bliver for varmt i vejret. 

Ronald ønsker nye affaldsskure, hvor der er bedre plads til flere affaldsspande. Han ønsker optimalt 2 skure 

i alt. Rådet skal overveje forslag til placering af skurene – Ronald vil gerne have et møde med rådet 

angående dette (I Ronalds arbejdstid). Joachim, Mikkel, Simon Kofoed, Christian Christiansen aftaler. 

 

Vælg dato til Erik Steens Madlegat! 

 

• Næste Rådsmøde: torsdag d. 10. september kl. 19:00 

Kage: Gorm, Simon Koefoed, Kim, Kristian (Gorm), Rikke, Emilie, Mikkel, Pil, Andreas 

Rådstelefon: Nanna ,Revsbech, Simon Pham, Nanna, Revsbech (x2), Pil, Kristian (Gorm), Simon Koefoed 

Roller i rådet (opdateret 20/05 2015) 

• Nanna  Åbent Hus-repræsentant, KKO, DFK, indstillingsudvalget 

• Christian  Mailansvarlig 

• 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, Aktiv-kontakt 

• Pil  Brandinspektion, dropbox, referent 

• Peter  Inspektør-kontakt 

• Kristian Revsbech  Brandinspektion, teltansvarlig 

• Emilie  Fremleje 

• Mikkel   



• Joachim   

Desuden post hos KKO: Kristian Kure fra netværksudvalget. 


