
Dagsorden	  til	  d.	  05/03-‐2014	  klokken	  19.30	  
Til	  stede:	   	   Morten	  Schnack	   411	   6177	  7868	   	   	  

Andreas	  Thingvad	   3004	   2081	  8675	  
Nanna	  Hagstrøm	   903	   4088	  1501	  
Kim	  Kofoed	  Nielsen	   1606	   4036	  9624	  
Simon	  Kofoed	  Andersen	   3008	   4245	  7508	  
Camilla	  Kjeldberg	   1508	   2773	  7566	  
Kristian	  Jensen	   1013	   2424	  8202	  

	   	   Mikkel	  Damgaard	  Christensen	   2006	   2856	  9201	  

	   	   Simon	  Pham	   1504	   4259	  8128	  

	   	   Christian	  Christiansen	   1603	   2276	  6347	  

Gæster:	   	   Niels	  

	   	   Mikkel	  fra	  NU	  

	   	   motionsrumsudvalg	  

Formand:	   	   Morten	  Schnack	  

Næstformand:	   	  	   Andreas	  Thingvad	  

Kasserer:	   	   Simon	  Pham	  

Referent:	   	   Mikkel	  Damgaard	  Christensen	  

Motionsrum	  (Morten	  +	  Nanna)	  
Vi	  kan	  få	  fremvist	  lokalet,	  men	  Ronald	  ved	  ikke	  hvornår	  det	  er	  færdigt.	  

Motionsrumsudvalget	  har	  sendt	  et	  budget	  til	  Rådet,	  som	  vi	  tager	  stilling	  til.	  Desuden	  har	  de	  tre	  spørgsmål	  
vedr.	  rummet	  som	  Ronald	  dog	  nok	  er	  den	  bedste	  til	  at	  svare	  på:	  

 
Er det i orden at have tungt træningsudstyr fx 20 kg skiver i lokalet, hvis der samtidig er underlag i 
dette område? 
 
Hvordan med udluftningen i lokalet? 
 
Hvornår regner håndværkerne/Ronald med at rummet står færdigt? 

Budget:	  kr.	  30.000	  –	  40.000	  måske	  op	  til	  50.000	  hvis	  der	  skal	  købes	  håndvægte.	  	  

	   Rådet	  vil	  som	  udgangspunkt	  gerne	  give	  kr.	  40.000,	  men	  dette	  skal	  først	  godkendes	  på	  et	  
	   beboermøde.	  

Vi	  kan	  måske	  overtage	  3-‐5	  år	  gammelt	  udstyr	  fra	  DTU	  Fitness,	  når	  de	  skal	  udskifte	  deres.	  	  



Der	  kigges	  også	  i	  Den	  Blå	  Avis	  for	  måske	  at	  kunne	  finde	  noget	  brugt	  der.	  

Der	  bliver	  lagt	  vægt	  på	  at	  anskaffe	  ting,	  der	  kan	  bruges	  til	  mange	  forskellige	  formål.	  

Motionsrumsudvalget	  skal	  have	  mal	  om	  næste	  beboerrådsmøde.	  

Værelsesfordeler	  (Morten)	  
Niels	  	  har	  fået	  kontrakten	  og	  der	  er	  blevet	  redigeret	  diverse	  punkter.	  	  

Redaktør(Morten)	  
Vi	  har	  fået	  ny	  redaktør.	  
Simon	  skal	  have	  en	  underskrevet	  kontrakt.OK	  

	  
I	  bladet	  skal	  der	  også	  være	  en	  aktivliste.	  
	  
Velkomst	  til	  nye	  medlemmer	  af	  rådet	  (Kristian)	  
Kim	  skal	  få	  de	  nye	  med	  på	  mail-‐listen	  og	  til	  Dropbox.	  

Kristian	  Jensen	  hører	  NU	  om	  hvorfor	  Rådsmailinglisten	  ikke	  er	  blevet	  opdateret,	  på	  trods	  af	  at	  Morten	  har	  
sendt	  mail	  15.	  januar	  (3	  uger	  siden).	  

Det	  er	  en	  mulighed	  at	  fjerne	  barrelaterede	  ting	  fra	  online-‐kalenderen	  

Solarie:	  	   Bliver	  flyttet	  –	  måske	  før	  tenderfest.	  Cafu	  snakker	  med	  Ronald.	  

	  

	  

	  

FASTPUNKT:	  TJEK	  ÅRSPLANEN	  (under	  rådet	  formalia	  i	  dropbox)	  
• Sankt	  Hans	  (Kim,	  Kristian	  og	  Nanna)	  

o Der	  er	  meldt	  3-‐4	  folk	  til	  

o Møderne	  begynder	  snart,	  så	  arbejdet	  er	  begyndt.	  

• Oprydningsdag	  

o Tirsdag	  d.	  8/4	  kl.	  17.30	  –	  ca.20.00	  

• Åbent	  hus	  (Nanna)	  

o Vi	  skal	  kun	  sørge	  for	  en	  bod	  i	  Lyngby	  campus.	  Der	  blev	  ikke	  noget	  update-‐møde.	  

o Der	  bliver	  kun	  en	  stand	  i	  Lyngby	  



o Der	  bliver	  tilsyneladende	  ikke	  fremvist	  kollegier.	  

• Maling	  af	  bænke	  

o Mikkel	  snakker	  med	  Ronald	  om	  hvad	  der	  skal	  gøres	  og	  købes	  ind.	  

o Kristian,	  Mikkel,	  Andreas,	  Camilla,	  Simon	  og	  Simon	  køber	  ind.	  

o På	  næste	  møde	  (2/4)	  aftales	  der	  en	  dag.	  

FASTPUNKT:	  KLAGESAGER	  
Uheldig	  opførsel	  ved	  fællesbygningen	  
Karl-‐Emil	  Nielsen	  har	  indgivet	  en	  klage	  vedr.	  folk	  der	  ikke	  bor	  på	  kollegiet,	  men	  som	  stadig	  
benytter	  cykelskurene	  samt	  MC	  parkeringen	  bag	  ved	  fælleshuset.	  To	  gange	  er	  der	  blevet	  smadret	  
lamper.	  Han	  foreslår	  at	  montere	  aflåste	  låger	  på	  skurene	  ved	  mc	  parkeringen,	  så	  kun	  beboere	  har	  
adgang	  til	  det.	  Endvidere	  ønsker	  han	  at	  rådet	  tager	  stilling	  til	  problematikken	  om	  at	  unge	  fra	  
lokalområdet	  angiveligt	  benytter	  arealet	  omkring	  fællesbygning	  uhensigtsmæssigt,	  som	  kan	  
udvikle	  sig	  til	  mere	  alvorligt	  hærværk.	  Foreslåede	  løsninger	  er	  skilte	  og	  bevægelses-‐styret	  lys.	  

Beslutning:	  

Der	  skal	  måske	  sættes	  skilte	  op	  som	  præventiv	  effekt.	  Mikkel	  hører	  Ronald	  om	  hvad	  han	  synes.	  Nanna	  
kontakter	  KKO-‐Lotte,	  som	  måske	  har	  et	  foreslag.	  	  

FASTPUNKT:	  SVAR	  TIL	  KOLLEGIANERE	  (om	  tilskud	  osv.)(Morten)	  
Anmodning	  om	  bloktilskud	  til	  støvsuger	  i	  blok	  4	  
Kirstine	  Pedersen	  har	  ansøgt	  om	  blok	  tilskud	  til	  en	  støvsuger	  til	  en	  værdi	  af	  1499	  dkk.	  Der	  er	  
indsamlet	  underskrifter	  fra	  20	  beboere	  på	  de	  to	  køkkener.	  Rådet	  tager	  stilling	  til	  anmodningen.	  

Beslutning:	  

Rådet	  har	  godkendt	  anmodningen,	  Morten	  svarer	  blokken.	  

Ovne	  til	  køkken	  (Kristian)	  
Kristian	  fra	  PKS	  har	  svaret	  tilbage,	  at	  der	  ikke	  er	  afsat	  penge	  på	  langtidsbudgettet,	  men	  at	  vi	  enten	  
kan	  sætte	  det	  på	  budgettet	  for	  2014-‐2015	  og	  købe	  det	  pr.	  1.	  august	  eller	  i	  løbet	  af	  foråret	  se	  om	  
der	  er	  plads	  på	  driftsbudgettet	  (men	  bliver	  nok	  ikke	  før	  1.	  maj).	  

Vi	  vil	  forsøge	  at	  få	  det	  på	  langtidsbudgettet	  så	  vi	  kan	  få	  nogle	  industrimaskiner	  som	  kan	  holde	  i	  
lang	  tid.	  Kristian	  skriver	  til	  Anne	  og	  spørger	  hvor	  akut	  det	  er.	  

	  

Kristian	  skal	  høre	  Anne	  om	  hvor	  meget	  det	  koster.	  Vi	  kan	  give	  ca.	  kr.	  20.000	  hvis	  det	  ksla	  på	  
driftsbudgettet	  eller	  ca.	  kr.	  50.000	  på	  langtidsbudgettet.	  Vi	  skal	  have	  svar	  inden	  1.	  april.	  	  



Brandpåbud	  (Kim	  +	  Morten	  +	  Nanna	  +	  Kristian)	  
Kim	  har	  udsendt	  mail	  vedrørende	  brandpåbud.	  

Morten	  har	  skrevet	  ud	  på	  Facebook	  at	  man	  ikke	  må	  sætte	  ting	  på	  boksen	  til	  brandslangen.	  	  

Kristian	  beder	  CAFU	  om	  at	  lave	  driftsjournaler	  og	  en	  evakueringsinstruks	  som	  er	  for	  bygninger.	  
Kim	  finder	  nogen	  til	  at	  lave	  pladsfordelingsplaner.	  

Kristian	  skriver	  en	  mail	  til	  Kim	  og	  Nicklas,	  om	  hvad	  status	  er	  ang.	  evakueringsinstruks.	  

	  

Nanna	  kontakter	  Ronald	  for	  at	  høre	  om	  opfølgning	  på	  brandpåbud.	  Hun	  kontakter	  Ronald	  igen	  for	  at	  høre	  
om	  hans	  opfølgning.	  

Vaskeri	  (Ronald)	  
Christian	  har	  sendt	  mail	  ud	  vedrørende	  oprydning	  i	  vaskeriet.	  	  

Nanna	  snakker	  med	  Ronald	  igen	  om	  han	  vil	  købe	  nye	  kurve.	  	  Rådet	  sørger	  for	  at	  være	  opmærksomme	  på	  
vaskeriets	  tilstand.	  	  	  

Desuden	  skal	  Nanna	  høre	  Ronald	  om	  vi	  kan	  afskaffe	  muligheden	  for	  at	  resevere	  vaskemaskinerne	  5	  og	  6.	  

	  

Fremlejemand	  (Camilla)	  
Camilla	  tager	  fat	  i	  Dennis	  og	  hører	  om	  status	  på	  dokument	  til	  overlevering.	  Camilla	  snakker	  med	  ham	  igen.	  
Han	  bor	  på	  2808	  eller	  2809.	  

Dennis	  er	  igen,	  men	  Camilla	  rykker	  ham.	  

Forespørgsel	  om	  at	  bringe	  lokalavisen	  tilbage	  (Andreas)	  
Der er blevet bestilt 32 aviser til kollegiet. PostDanmark skal have at vide hvor de skal afleveres og vi skal 
finde ud af hvem der skal bringe dem ud på hvert af køkkenerne. 

Andreas hører Niels(værelsesfordeler) om han vil dele dem ud. Hvis Niels ikke vil det, gør Morten det 
foreløbigt. 

Senere vil det måske være en god ide at gå ud med avisen, når vi skal ophænge sedler om beboermøder. 

Netværksudvalget	  (NU)	  og	  KAF	  (Kristian	  +	  Mikkel	  +	  Simon	  +	  Morten)	  
Mikkel	  fra	  NU	  opdaterer	  mail-‐listen	  

Accesspoints	  er	  blevet	  købt	  –	  der	  skal	  trækkes	  to	  nye	  kabler	  per	  blok,	  2-‐>4	  accesspoints	  pr.	  blok.	  

Switches	  er	  sat	  op	  	  

Der	  skal	  laves	  alle-‐mail	  igen.	  K-‐net	  har	  kigget	  på	  noget.	  Det	  største	  problem	  skulle	  være	  at	  få	  mail-‐adresser	  
fra	  PKS,	  da	  vi	  måske	  ikke	  kan	  få	  lov	  at	  se	  listen	  pga.	  datalovgivning.	  

	  



Kenneth	  vil	  gerne	  have	  tilbagebetalt	  løn	  så	  Simon	  snakker	  med	  PKS-‐Lotte	  om	  det.	  	  

Camilla	  tjekker	  priser	  for	  Yousee	  og	  Boxer	  som	  ny	  TV-‐udbyder.	  

Andreas	  undersøger	  om	  mulighed	  for	  at	  få	  gratis	  kanaler	  fra	  Yousee	  mod	  at	  de	  overvåger	  kanaler.	  

Hjemmeside	  (Mikkel)	  

Aktivlisten	  er	  opdateret.	  	  

Referater	  fra	  beboermøde	  og	  rådsmøder	  skal	  lægges	  op.	  Mikkel	  er	  sat	  på	  sagen.	  

Desuden	  skal	  skrives	  på	  hjemmesiden:	  

• Information	  om	  deaktivering	  af	  brandalarm	  i	  tilfælde	  af	  falsk	  alarm.	  

• Angående	  udskiftning	  af	  lås	  omtræntelig	  pris.	  	  

• Linket	  til	  kalenderen	  skal	  på	  hjemmesiden.	  

• Rådstelefonen	  skal	  på	  aktivlisten.	  

Studierum	  (Nanna	  og	  Simon)	  
Der	  skal	  bestilles	  ting.	  
Derefter	  er	  det	  i	  orden.	  
	  
Teambuilding	  (Simon)	  
Camilla	  laver	  en	  doodle	  til	  en	  Malmö-‐tur.	  

	  

Sedler	  omkring	  brandinspektion	  (Camilla)	  
Sedlerne	  er	  kommet	  op	  at	  hænge.	  

Fest	  Cafu	  Bergsøe	  arrangementer	  kalender	  (Morten)	  
Anne	  laver	  en	  Google	  kalender,	  der	  vil	  indeholde	  festsalens,	  gæsteværelsets	  og	  barens	  events.	  
Denne	  er	  modtaget	  nu,	  så	  Morten	  sørger	  for,	  at	  kalenderen	  kommer	  på	  hjemmesiden.	  

Konto	  for	  fremleje	  (Simon	  P)	  
Kontoen	  er	  blevet	  lukket	  nu.	  

Rådstelefon	  (Morten)	  
Morten	  har	  sat	  abonnement	  op	  og	  modtaget	  simkort.	  Morten	  har	  telefonen	  til	  næste	  rådsmøde	  og	  skriver	  
på	  Facebook.	  Telefonnummeret	  er	  kommet	  på	  aktivlisten.	  

Kontrakter	  til	  netværksudvalget	  (Simon)	  
NU-‐kontrakt	  er	  blevet	  udfyldt	  på	  rådsmøde.	  Simon	  sørger	  for	  at	  Mikkel	  fra	  NU	  får	  underskrevet	  sin	  
kontrakt.	  



Vaskeansvarlig	  (Morten	  +	  Simon)	  
Den	  nuværende	  vaskerirengøringsansvarlige	  har	  sagt	  op.	  Vi	  har	  fået	  en	  ny	  ansøgning	  fra	  Anne	  Mette	  
(1205):	  ”	  Jeg	  er	  interesseret	  i	  at	  være	  den	  nye	  vaskeansvarlig.	  	  
Jeg	  kunne	  godt	  tænke	  mig	  at	  sørge	  for	  at	  det	  hele	  er	  i	  orden	  når	  man	  skal	  vaske	  sit	  tøj,	  og	  at	  der	  er	  styr	  på,	  
at	  maskinerne	  kan	  vaske	  ordentligt	  og	  gøre	  noget	  hvis	  de	  evt.	  skulle	  gå	  i	  stykker.	  ”	  

Anne	  Mette(1205)	  er	  ansat.	  Simon	  tager	  kontakt	  til	  hende.	  

Christian	  tager	  kontakt	  til	  hende	  angående	  diverse	  sedler.	  

Kontrakter	  til	  netværksudvalget	  (Simon)	  
Simon	  skal	  huske	  at	  aflevere	  genparten	  tilbage.	  
	  

Christian	  tager	  kage	  med	  til	  næste	  møde.	  

	  

Brandinspektion	  

Det	  overvejes	  om	  dette	  snart	  skal	  foretages	  igen.	  

EVT	  

Band/underholdning	  
Bandet	  Sommerstorm	  har	  skrevet	  og	  hørt	  om	  vi	  kunne	  være	  interesserede	  i	  at	  få	  dem	  ud	  og	  spille:	  

Morten	  sender	  mailen	  videre	  til	  Kristian/Cafu	  

	  

Ophæng	  til	  stikdåser:	  

Kim	  skal	  uddybe	  dette.	  

	  

Rådsmøde	  som	  internt	  Facebook-‐event:	  

Camilla	  står	  for	  det.	  

	  

Morten	  skriver	  op	  at	  Charlotte	  har	  fået	  en	  nøgle	  til	  rådslokalet	  
Næste	  Rådsmøde:	  ??	  d.	  ??.	  april	  kl.	  19.30	  
Kage:	  	  ??	  

Roller	  i	  rådet	  



• Kim	  	   	   Telt	  

• Nanna	   	   Oversætter	  til	  engelsk,	  Åbent	  Hus-‐repræsentant,	  KKO	  

• Christian	   	   	  

• Morten	   	   DFK,	  Formand,	  Bestyrelsen,	  Dropbox,	  Kalender,	  Mailansvarlig	  	  

• Simon	  Pham	   Kasserer	  

• Mikkel	   	   Inspektør-‐kontakt,	  Hjemmeside,	  Referent,	  Brandinspektion	  

• Andreas	   	   Næstformand,	  Bestyrelsen,	  DFK,	  Brandinspektion	  

• Simon	  Kofoed	   Brandinspektion	  

• Camilla	   	   Åbent	  Hus-‐repræsentant,	  facebook-‐ansvarlig	  

• Kristian	   	   KKO,	  NU-‐kontakt,	  CAFU-‐kontakt	  

	  


