
5. januar 2016 

19:04 

 

Ordstyrer: næstformand 

Referant: menig medlem 

Dagsorden godkendt  

Referat godkendt 

 

Opfølgning på punkter fra sidst  

Teltet: Vi skal have kontakt til teknologisk institut, hvor meget skal vi have ud, ca svar i februar alt efter 

hvor hurtigt institutet kommer tilbage  

Bænke: de er færdige, Ronald har ikke sagt noget om at de står i vejen, der skal skrive ud at folk kan hente 

deres bænke  

Løbende vand: ikke hørt noget nyt fra Ronald, Ronald kontaktes om gennemgang af toiletter der løber 

(toilet razzia)  

Vedtægter og forretningsorden: den er blevet skrevet færdig (formand + 3 medlemmer), den er nu 

vedtaget, SKAL TIL AT FÅ DEN VEDTAGET  

Indstillingsudvalg: et medlem skriver i morgen 

Ny projekter: der er fundet en ny projekter til ca 5000 kr., et medlem er ansvarlig for projektoren, skal 

oplyse kollegiet om at vi har en projekter (skal gøres på facebook og aktivlisten), folk på kollegiet kan få lov 

til at låne/leje/reservere den nye eller den gamle projekter ved at skrive til det pågældende medlem,  

aktivlisten opdateres.  

Diskussion af anonymisering af referater: forslået at slette men der er ikke blevet snakket om det, for pks er 

det anonymiseret, man skal ikke kunne hænges op på ting der sker til møder, navne og andre informationer 

skal slettes og erstattes med eksempelvis "rådet mener" og uploades som anonym pdf 

Kasseren rapporterer: går op og ned, mangler ID fra fem af medlemmerne, de skal have oplysninger for at 

vi kan få vores penge og kan ses som en forening, vi skal lave en tegningsregel i vedtægter, skal bestemme 

om vi vil have en bestyrelses ansvars forsikring og underslæbs forsikring (snak med PKS eller KKO omkring 

det), ansvarlig er ikke sikker på hvor mange penge der er på kollegiets "konto" da der mangler billeder og 

ID, er positive omkring ideen om en forsikring  

Klagesager:  

Svar til kollegianer: flytter stolen over på køkkenet så de får en advarsel for den og de andre ting som de 

har gjort galt, er hele køkkents problem efter ejeren flyttede, et medlem tager sig af sagen Anonymisering 

af referater: der laves dokument med fire linjer om hvordan referat skal anonymiseres, der skal ikke stå 

noget om brandinspektion, klagersager er udelukket, fjerne informationer omkring rådsmedlemmer, kan 

arbejdes videre på 



Viskestykker - lige eller ulige: vi vil gerne holde fast i ulige uger = er vedtaget, den ansvarlige kontakter 

Ronald  

Eventuelt:  

Næste brandinspektion: Der ændres i ansvarlige personer for denne, og kommer til at omfatte 2 personer.  

Sådan til rådslokalet: der tages af det. 

Cykel værktøjskasse: er blevet indviet og den ansvarlige vil give kode ud til folk der vil låne den, 

informationer vil blive givet på facebook. Den facebook ansvarlige skriver til den værksteds ansvarlige, skal 

lige skrives hvad der er i kassen  

Whiteboard til studierummet: lyder som en god ide som rådet er med på, tager det op når vi har mere 

informationer omkring vores økonomi 

Åbent hus: mere information følger 

Suppleanter: vil snakke med dem om de vil gøre en indsats eller om de overhovedet har lyst til at være med 

i rådet, et medlem starter i praktik - en skal snakke med en suppleant om han vil overtage et medlems 

plads, en anden supleant skal spørges om han vil være med eller ej, et medlem melder sig ud af rådet, og 

slettes fra rådets facebook side 

 

Næste møde: tirsdag den 9 februar kl 19 

Telefon: et medlem tager den igen  

Referatlæsning: 2 medlemmer tager sig af det 


