
Referat – Beboermøde F2016 , 14/03/2017 

1. Formalia: 

a. Valg af ordstyrer : Kristian Revsbech 

b. Valg af referent : Andreas Frederiksen 

c. Deltagere  :  
3011 Andreas Frederiksen 
2102 Jon Madsen 
1109 Nils Toudal 
2304 Kristian Revsbech 
1011 Peter Gkatsos 
3003 Mikkel Jensen 
2907 Nicolaj Rolskov Jacobsen 
1907 Kristian Kure 

1212 Simon Thor Danielsen 
2006 Mikkel Damgaard Christensen 

2008 Malthe Krüger 
601 Emil Traidl 

3005 Anna-Cristina Bechmann 
1606 Kim kofoed Nielsen 

1902 Oliver Banck-Hammerum 
2901 Simon Møll Jensen 

309 Timian Rindal 

1102 Laura Koppelmann 
2607 vitali parolia 

1309 Emil Hardfelt 
2002 Astrid Nielsen 

502 Mads Brogård 
1211 Mette Elmelund 

505 Christoffer nielsen 
1201 Søren Jesper Block 

1201 Louisa Morling 
601 Natasja Ravn 

d. Punkter til dagsorden :  

2. Præsentation af driftsbudget 2017 ved Mohamed El Bahri 

a. Udgifter til beboerfaciliteter er væsentligt højere end sædvanligt, det er grundet 

jubilæumsfest som skal afholdes senere på året. 

b. Der er anskaffet eget minikraftværk til at generere el. Der er ikke budgetteret 

lavere end de foregående år endnu. Der bliver ført regnskab som der plejer og 

efterfølgende vil budgettet i næste regnskabsår justeres. 



c. Der er budgetteret med telefon. Det vides ikke præcist hvad denne post dækker, 

det vil blive taget op til et møde af beboerrådet. 

d. Ellers kun små afvigelser i forhold til sidste år. 

3. Præsentation og godkendelse af kollegianerforeningens driftsregnskabet 2016 ved Mikkel 

(rådets kasser) 

a. Der findes et bloktilskud som beboere kan søge. Det kræver at flere beboere af en 

blok laver et budget for et projekt og sender en ansøgning til beboerrådet. 

b. Der er 47.000kr i overskud. Der var ikke afholdt nyindflytterfest, dette gav et stort 

overskud.  

c. Godkendelse af regnskab 

1. for: 24 

2. imod: 0 

3. blank: 1 

4. Evt. nyt fra Ronald Hansen. 

a. Ronald er ikke tilstede 

5. Evt. opretning af friluftsgruppe 

a. Der skal eventuelt anskaffes et friluftsudvalg til at vedligeholde en shelter, hvis 

denne anskaffes. 

6. Sheltere 

a. Lotte (KKO) foreslår at der skal søges fonde for at dække udgifterne. 

b. Med hensyn til placeringen skal der tages hensyn til mindeshøje. Der skal være en 

tilstrækkelig afstand til disse.  

c. Der er budgetteret med 53.000kr.  

d. Det menes ikke at sheltere bør forsikres. 

e. Der har været unge mennesker på kollegiet (også hjemløse). Det påpeges at det 

er vigtigt at disse holdes væk!! 

f. Det foreslås at der anskaffes en dør/plade som kan låse shelteren. Nøgler skulle så 

hentes hos rådet. 

g. Hvad hvis der er nogen andre (ikke kollegianere, evt. børnehavebørn) som 

kommer tilskade? Det skal undersøges.  

h. En beboer frygter at shelteren ikke vil blive brugt.  

i. Det foreslås at lave en meningsmåling på facebook.  

j. En beboer siger at det er meget mere hyggeligt at overnatte i shelter end i telt.  



k. Det foreslås at tage punktet videre til næste beboermøde. 

l. 20 synes det er en god ide 

m. 1 stemmer blank 

n. 4 stemmer imod 

 

Der har været en kort pause. 

 

7. Ledige stillinger på kollegiet 

a. Rengøringsansvarlig 

1. Der mangler en person som kan gøre rent i vaskerummet. En beboer har 

meldt sig og vil komme til samtale. 

b. Fodboldtræner 

1. Der snakkes med tidligere fodboldtræner. Der er ingen medlemmer på 

fodboldholdet. Vi ønsker stadig at beholde tid på boldbanen hvis der 

senere skulle være beboere som gerne vil spille fodbold. 

c. Fitnesscenteransvarlig 

1. Vedkommende som har denne post sørger for rengøring og nyindkøb af 

fitnessrummet.  

2. Der er en beboer (ikke tilstede til mødet) som gerne vil tage denne post. 

8. Kunstudstilling på Bergsøe 

a. Punktet er rykket til eventuelt. 

9. TDC for HELE Bergsøe !!! 😃 

a. Planen er at der laves grupper med lidt blandede mennesker. Disse grupper går så 

rundt på de respektive køkkener hvor de drikker/hygger. Den oprindeligt valgte 

dato er afskaffet. Den var sammenfaldende med årsfesten på DTU. Hvis man 

ønsker at være med til at arrangere skal man sende en mail til Rådet. 

b. En beboer ønsker en slagplan for konceptet.  

c. Det bliver foreslået at afholde det i august.  

d. En beboer mener at det er en mega fed idé, men mener at det ikke må ligge for 

tæt på sankthansfesten. 

e. Det foreslås at køkkener selv afgør om de ønsker at deltage og acceptere at der 

kommer støj på køkkenet.  

f. På kampsax laver de det i september, dette er et nyt forslag til en dato. 



g. Det foreslåes at der også kunne være en fællesspisning.  

10. Nyt fra udvalg 

a. Netværksudvalget siger noget: 

1. Netværksudvalget sørger for netværket på kollegiet. De mangler nye 

medlemmer. Der kommer mere om det på facebook. De søger personer 

som har erfaring med noget netværk/IT. Skriv til deres mail (den står på 

kollegiets hjemmeside). Netværksudvalget opretter WIFI brugere for 

kollegianere. Næste WIFI-oprettelsesaften er torsdag mellem 19 og 20. 

2. Netværksudvalget har snakket med PKS/Knet om at få E-mail-adresser for 

alle beboere på kollegiet. PKS er ved at opdatere deres IT-system.  

3. Der skrives til PKS og bedes om alle mails fra kollegianere.  

b. CaFu 

1. Der er snart ladiesnight, så kvinder bedes tilmelde sig. 

2. Der er blevet anskaffet brætspil i baren.  

11. Meningsmåling: Er der for koldt på værelserne? 

a. En beboer som bor på ”skyggesiden” af deres blok mener at der er meget koldt. 

Vedkommende mener ikke at man burde have overtøj på indenfor. 

b. En beboer har det koldt på værelset, folk på hans side af blokken har det koldt på 

værelset. Den anden ide ”solsiden” har en behagelig temperatur. 

c. En beboer som bor på en ”solside” mener også at det er koldt. 

d. En beboer som har boet på begge sider af en bygning siger at der er en ”markant” 

temperaturforskel. 

e. Synes det er koldt: 

1. Ja: 13 

2. Nej: 10 

3. ingen holdning: 2 

f. En beboer synes at det er for varmt om sommeren. 

g. Vi skriver på facebook og laver en afstemning. 

12. KKO 

a. Lotte forklarer hvad KKO er. 

b. Tingene i KKO er i øjeblikket ”lidt kaos”. PKS vil lukke for opkrævningen af penge 

til KKO. PKS ønsker at hver enkelt beboer skal melde sig ind personligt. KKO har 

ind til videre været en forening hvor kollegier har meldt sig ind som helhed. En 



kollegianer siger ”i 60’erne var kampsax kendt som selvmordskollegiet”. KKO 

hjælper personer med vanskeligheder.  

c. Skriv til Kristian_kure@yahoo.com hvis du har en god erfaring med KKO og fortæl 

om den. 

13. Evt. 

a. Kunstudstilling  

1. Laura fra Rådet arrangerer en kunstkokurrence her på Bergsøe. Der har 

været sedler rundt på hovedøerne. Der er ingen retningslinjer for hvilken 

type for kunst der kan være med. Der er præmier. Der er fernisering 5. 

maj. Alle som kommer forbi har stemmeret. Præmierne bliver fede. Man 

skal sende en mail til Laura for at tilmelde sig. Mailen står på sedlerne. Når 

man tilmelder sig får man flere oplysninger om hvad man skal være 

opmærksom på når man udstiller sit værk. 

b. En person der gør rent foran centerbygningen 

1. Der er meget skidt omkring centerbygning, og der er ofte problemer med 

glasskår.  

2. Dem som lejer baren og bartendere skal gøre rent omkring centerbygning 

efter brug.  

c. ”narkofesten” 

1. Der har været en fest med meget høj musik. 

2. Beboere fra blok 3 og 15 har kunne høre støj fra centerbygningen. 

3. Der var en beboer oppe i til festen og bede dem om at skrue ned. 

4. Der har været et møde i CaFu omkring denne fest. Der er nu blevet lavet 

nye regler: man må ikke medbringe eget anlæg ved lejning af baren. 

5. Ønsker man at klage over støj: så skriver man en klage, samler nødvendige 

underskrifter og sender klagen til beboerrådet.  

6. En klageprocedure postes på Facebook. 

d. Konstituering  

1. Følgende personer opstiller til at blive rådsmedlemmer: 

2. 1212 Simon Danielsen, 2602 Morten Frederiksen, 601 Natasja Ravn 

3. Godkendelse af Morten 

1. For: 25 

2. mod: 0 

mailto:Kristian_kure@yahoo.com


3. blank: 0 

4. godkendelse af Simon: 

1. for : 25 

2. mod: 0 

3. blank: 0 

5. Godkendelse af Natasja: 

1. for: 25 

2. mod: 0 

3. blank: 0 

6. Følgende stiller op som Suppleanter 

7. 601 Emil Traidl, 2907 Nikolaj Rolskov 

8. Godkendelse af Emil: 

1. for: 25 

2. mod: 0 

3. blank: 0 

9. Godkendelse af Nikolaj: 

1. for: 25 

2. mod: 0 

3. blank: 0 

e. En nabo bruger noget af kollegiets grund. 

1. Naboen slår græs på et ”lille hjørne” af kollegiegrund. Bestyrelsen ser det 

ikke som et problem. Efter et antal år tilhører jorden naboen. En beboer 

ønsker at naboen skriver under på at jorden tilhører kollegiet. Formanden 

vil gerne tage det op til bestyrelsen igen.  

f. En beboer har problemer med det nye vaskesystem. 

1. For problemer med vaskesystemet skal man kontakte Inspektøren Ronald. 
 


