Referat d. 13/11-2012 klokken 20.00
Til stede:

Christian Christiansen
Kim Nielsen
Simon Pham
Johanne Jensen
Bjarke Heesche
Nanna Hagstrøm
Morten Schnack
Mikkel Damgaard Christensen
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2276 6347
4036 9624
3118 289
2857 2399
2060 8393
4088 1501
6177 7868
2856 9201

Formand:

Kim Kofoed Nielsen

Næstformand:

Johanne Sydney Jensen (fungerende næstformand)

Kasserer:

Simon Pham

Referent:

Bjarke Heesche

Velkommen til Mikkel
Han kan alle vores navne allerede… sejt!
Kim sørger for at Mikkel kommer på Dropbox, Facebook og raadet@pbk.dk

Hjemmeside (Johanne og Bjarke)
Vi skynder os at blive færdig med hjemmesiden inden 1. januar!!!!
Nanna oversætter ting til den engelske side.
Tjek mulighed for at dele dropbox folder til link

Kiosk (Kim)
Kim har været til møde med Jørgen Rønne: - Jørgen mener ikke man kan opsige den umiddelbart.
- Jørgen sender en mail til os angående en evt. juridisk
mulighed for at få den lukket.
- Det skal tages op til PBK bestyrelsesmøde med liste over
åbningstider. De skal have en advarsel
Kiosken har taget kontakt til os for at høre hvordan de kan få bedre kommunikation med os, samt hvordan
de forbedre sig. Kim aftaler et møde med dem på et senere tidspunkt: Han skal snakke med dem om at der
generelt er stemning for at der ikke er et behov for en kiosk på kollegiet. De skal ikke sælge klippekort hvis
man ikke kan købe dem uden man køber noget andet. Der skal ryddes op efter skolebørnene. Deres
åbningstider skal overholdes.
Skrive til bestyrelsen om vi kan sende skat efter kiosken og samtidig det med at de har friture
Lotte mener at det er brud på deres lejekontrakt at de ikke overholder deres åbningstider!

Alternativer til kiosk (Venter)
Snakke med Kampsax om erfaringer med Biograf.
Snakke med Ostenfeldt om erfaringer med motionsrum

Studierum og samt lås til skab i mødelokale (Mikkel)
Computerrum:

Beboermødet var halv/halv for studierum
Der skal borde, stole og sofa

Bjarke sender mål til Mikkel
Lås til mødelokale: Simon sørger for at købe låsen. Jeppe sætter den op!

Klima (Morten)
1-2 klimafolk har meldt sig på banen. Morten skriver til folk og prøver at få engageret. Han skriver også på
facebook og allemail.(Tjek skabelon fra dropbox)
samt en mail til Louise fra sidste år (louise@rosenberghaslev.dk)

Brandinspektion (Johanne og Henrik)
Johanne sender en mail til PKS om at vi indstiller en masse personer til klager

Øl og sodavandsanskafning (Simon)
Simon skal selv have oplysninger af Martin til hvordan vi bestiller hjem

Budgettet til kollegianerforeningen 2013 (Simon)
Simon’s budget er godtaget af os, og tages skal vedtages til beboermødet
Simon skriver/ringer til Helene (værelse 1402) og hører om Solarie/gæsteværelsespenge og høre om
festsalen hvor pengene dertil går hen: tlf:28608009 mail: lundecool@hotmail.com

Ekstraordinært beboermøde (Alle)
Mødet afholdes tirsdag d. 20/11-2012 kl. 20.30-21.00
Der bliver gode kanelsnegle igen! Kim sender besked ud til folket!
Kage:

Kim og andre

Drikkelse:

Tre kasser øl og tre kasser sodavand

Dagsorden:

Godkendelse af PKS regnskab 11/12
Godkendelse af kollegianerforeningens budget 2013

Indflytterfolder (Alle/Nanna/Johanne/Kim)
Den skal gives til Ronald så han giver den til Ronald. Kim får den og giver den til Ronald!

Fremleje (Kim og Simon)
Intet nyt. Kim snakker med KKO

Teltet (Kim)
Købe tilbehør til teltet: Kim har netop modtaget hjemmeside til indkøb fra Troels (Kim)
Der skal laves et skema over hvad man skal bruge alt efter hvor mange fag man skal sætte op.

Cykelrazzia (Kim)
Til beboermødet blev cykelrazziametoden diskuteret… Der var ikke stemning for at den skulle ændres!
Man kunne evt. høre om politiet om de vil gå med rundt og se efter stjålne cykler inden vi samler cyklerne
sammen. <=
Konklusion: Vi gør som sidste år. Samler cyklerne i en bunke og tjekker stelnumre… bliver sikre på at politiet
kommer dagen efter!... De cykler politiet ikke fjerner skal fjernes hurtigst muligt!… Vi skal undersøge
hvordan disse fjernes!!!!
Man kan evt. undersøge muligheden for at sætte strips på i år… få politiet til at tjekke dem… og så lade dem
stå til næste razzia… alle cykler bliver igen tjekket af poltiet og cykler med to strips fjernes hvis politiet ikke
vil have dem.

Containerområde (Jeppe)
Jeppe har lavet seddel, men skal lige snakke med Ronald om det sidste og så sætter han dem op

Bergsøebladet (Kim)
Vi har fået os en redaktør! Kim tager fat i ham!

Fodboldmål (Forårspunkt)
Der bliver snakket om 5 mandsmål eller håndbold. Skal tages op til foråret (efter jul) når det er relevant at
anskaffe sådanne.

Dropboxen (Kim og Johanne)
Der bliver her også lavet et dokument over årets gang i rådet, hvori der står procedurer for indkaldelse af
møder osv.
Vi laver dokumentet fra årets gang på sidste rådsmøde i året.

Nyindflytterfest (Johanne, Bjarke og Henrik)
Budget: 7000 kr.
Dato: lørdag d. 1. december
Mail invitationer: Helene har fået dem alle sammen og bjarke har fået en af dem

Fælles hjemmeside (København)
Fest cafu bergsøe arrangementer kalender (google)
Fester. Sørg for det ikke bliver for overbooket, hvis det kommer på alle folks kalendere.

Også beboermøde og oprydningsdag… Men dette skal ikke siges for højt!
Det er vigtigt at kalenderaftalerne for et label hvor der fremgår tydeligt det er et Bergsøe abonnement.

Videoer (Kim)
Videoer for brug af kollegiets faciliteter. Specielt vaskerummet…. Simon og Kim laver video… Johanne er
skurk
Kim spørger et filmhold der måske kunne være interesserede.
Kim snakker alligevel med Ronald… så spørger han også lige til hvordan rengøringen foregår i vaskeriet.

EVT:
Klage:

Christian undersøger om han er flyttet

DFK:

Næste rådsmøde laver vi et udvalg der skal se på nye TV-løsninger og dilemmaet omkring
andre kollegier vil rykke over på en anden ordning.

Næste rådsmøde: Tirsdag d. 04/12-2012 kl. 19.30
Kage: Christian

Roller i rådet










Kim
Jeppe
Nanna
Henrik
Johanne
Bjarke
Christian
Morten
Simon

Formand, Bestyrelsen, Telt, Dropbox, Kalender
Næstformand, Bestyrelsen, KKO bestyrelsen
Oversætter til engelsk
Handyman, Brandinspektion
Brandinspektion, Festansvarlig
DFK, telt, referent, hjemmeside
Mail,
Hal-kontakt
Kasserer,

