
Referat for beboerrådsmøde d. 09/02-2016 

Til stede: 
Kristian Jensen (Gorm) 
Kristian Revsbech 
Jon Theodor Brodersen 
Andreas Henrik Frederiksen 
Peter Gkatsos 
Pil H. Sørensen 
Mikkel Munch Jensen 
Joachim Bach 
Nanna Hagstrøm 

Gæst:  Mathias Bredholt 

  Daniel Mortensen 
Ikke til stede: 

Emilie Nyborg 
Morten Frederiksen 

 
Punkter: 

 Besøg: 
to beboer er på besøg for at få gode råd til at fungere socialt og praktisk, da de er mange nye 

på et køkken. En stor del af køkkenet er spøgelser. Rådet foreslår madordning, og 

forskellige køkkenpligt-anordninger. 

 Feedback på Brandindspektion 
Der fortælles: Brandinspektøren havde 5 kritikpunkter, som skal rettes inden for en måned. I 

baren er der ikke ført logbog som der skal! Det skal gøres min. en gang om måneden, og når 

der er fester med mere end 150 personer. Dette er fortalt videre til CafU, som sørger for at 

holde styr på det bliver gjort. 

De 5 kritikpunkter er tjekket, og sender respons tilbage til brandinspektøren at alle punkter 

er rettet. 

2 medlemmer har været på brandinspektion selv. En del køkkener har gentagne forseelser 

pga. samme fejl. Derfor ønskes advarselssystemet ændret. 

Forslag: Første advarsel hvis der findes en fejl. Næste gang samme fejl optræder får de en 

officiel klage til PKS. Det gøres også, hvis fejlen optræder en 3. gang. Dette vil ske maks. 2 

gange om året, hvorfor der hos PKS vil være maks. 2 klager gældende. Dette kan måske få 

beboerne til at tage advarslerne mere seriøst. 

Vedtaget: Første gang en får en klage (køkken eller privat): Advarsel. Anden gang og så 

fremdeles: Sendes til PKS. Hver person kan kun få en klage hos PKS pr. inspektion (om det 

er køkken eller privat). 

Nyt: Der må ikke ligge ting foran flugtvejen i kælderrummet. Dette skal gerne tjekkes. Man 

må gerne kontakte Ronald hvis ting er låst fast på brandveje, så han kan fjerne dem. 

 Telt - Teknologisk institut. + marts 
Teknologisk Institut er kontaktet, og der er fundet en vejledning, så det virker lovende. Vi 

venter stadig på svar. Der rykkes hvis svartiden bliver for lang. Teltet skal benyttes midt 

juni, og skal derfor SENEST være klart midt maj. Dvs. ansøgning skal sendes SENEST start 

april. Husk vi kan søge støtte hos PKS til betaling hvis det bliver dyrt. 

Nødbelysningen skal repareres, da nogle af batterierne er i stykker. Visse kabler skal 

repareres eller udskiftes. Dette svarer måske til mellem 7-28 dages levering og 7 dages 

arbejde. Dette skal fikses snarest, så det er i orden. Et medlem indkøber også nye 

opbevaringskasser så organisering og tjek bliver nemmere og mere overskueligt. 

 Bænke 
Der er to bænke som er blevet hentet. Vi reklamerer igen når vejret bliver varmere. 

 



 Løbende Vand 
Ronald har installeret vandmåler på en hel del blokke. Han har fundet en hel del løbende 

toiletter, som er blevet repareret. Han virker meget tilfreds med resultatet af de uddybende 

undersøgelser han har gjort, og der er ikke lagt op til at mere skal foretages på dette punkt 

foreløbigt. 

 Vedtægter og forretningsorden + marts 
Dette er færdiggjort for denne gang. Dog er der et nyt forslag, som skal medtages på næste 

beboermøde, der skal vedtages og skrives ind i ordenen. Tegningsreglen er gældende ved 

overdragelse af fuldmagt til ny kasserer. Tegningsregelen er upraktisk fordi der skal 

indsamles oplysninger fra alle medlemmer af rådet ved indsættelse af ny kasserer. Det 

foreslås, at der laves en ændring således at et mindre antal rådsmedlemmer kan godkende 

den nye kasserer. 

Det vedtages, at foreningen tegnes af mindst halvdelen af alle fuldgyldige medlemmer, 

herunder altid den nye/siddende kasserer og formanden. Umiddelbart kan næstformanden 

IKKE virke som stedfortræder under nogen omstændigheder i dette tilfælde, reglerne er 

uklare på området. 

Det forslås også, at der sættes en grænse på hvor mange penge kassereren må bruge på en 

gang uden formandens underskrift / accept. Et medlem undersøger hvad proceduren er, hvis 

en sådan regel indføres. 

 Indstillingsudvalg+marts 
Et medlem har kontaktet dem, og har ikke fået svar. Han har ikke hørt fra dem, men har haft 

problemer med sin email, så han sender en mail mere, og afventer svar. 

 Projektor 
Der laves udlånsregler hvis der bliver problemer med tilgængeligheden. Det er der ikke 

umiddelbart. Udlån fungerer som ved symaskinen. 

 Anonymisering af referater 
Et medlem skal have lavet et dokument med retningslinjer. 2 medlemmer har anonymiseret 

et par referater. 

Den som anonymiserer laver en dagsorden, og skriver to-do liste på Facebook. Dette gøres 

SENEST 1 uge efter mødet er afholdt!  

 Kasseren rapporterer 
Der skal tages beslutning om to forslag til forsikringer: 

Bestyrelsesansvarsforsikring: Medlemmer af beboerrådet hæfter lige nu personligt for foreningens 

udgifter. Forsikring koster omtrent 1000,- om året. Det vedtages, at vi tegner denne forsikring. 

Underslæbsforsikring: Sikrer at der er dækning hvis nogen fra foreningen stjæler penge fra 

foreningen. Pris undersøges nærmere, og et tilbud indhentes. 

 Klagesager 
 

 Svar til kollegianere 

◦ En beboer har spurgt, om der et system til batterier på kollegiet. Generelt afleveres 

batterier på genbrugsstationen. Det vedtages, at der indkøbes en plastikkasse til batterier, 

som skal være i værkstedet. Den tømmes hver gang der er oprydningsdag på kollegiet. 

Nogen kasserer lithium-polymer batterier i værkstedet allerede. Det er problematisk, da 

de er super brandfarlige. Det er nok svært at stoppe, så der indkøbes en decideret 

batterikasse. Det er meningen det kun er til almindelige batterier, men så er det ikke nær 

så problematisk at nogen smider brandfarlige batterier i også. 

◦ En beboer har skrevet på FB, at hun har benyttet sig af kollegiets Falck-abonnement til 

at få genopfyldt en førstehjælpskasse. Det stemmer ikke overens med beboerrådets 

indtryk af hvad abonnementet dækker. Et medlem undersøger sagen, og ringer til Falck. 

 

 Åbent hus 



Der kommer til at være et infomøde her d. 24/2 – Åbent hus er torsdag d. 3/3. Et medlem 

står på standen, og søger en ekstra medhjælper. 

 Suppleanter opdatering 
En suppleant kontaktes i person, da han ikke er til at få fat på pr. skrift. Han formodes 

udmeldt, men han kontaktes inden han udmeldes for en sikkerheds skyld. 

 

EVT: 

 Beboermøde 
Beboermøde: Tirsdag d. 5/4 kl. 19:00. 

Oprydningsdag: Tirsdag d. 12/4 kl. 16:30. 

 DFK-møde 
DFK har meldt ud, at der skal være møde på torsdag. Ansvarlige er 2 medlemmer der internt 

finder ud af med hinanden om de kan på torsdag, eller hvordan, og svarer tilbage og tager til 

møde. 

 Erik Steens Madlegat 
Afholdes inden efterårets beboermøde. Det foreslås, at legatet deles op, så der kan blive til et 

par aftener hvor rådet laver mad og spiser sammen, udover den ene aften hvor det meste af 

madlegatet bruges. Der kunne fx afsættes 1000,- til to rådsmiddage i løbet af året, så der 

stadig er 7000,- til at spise ude for om efteråret. 

 Centerbygningsansvarlig 
Gør ifølge CafU ikke sit job ordentligt, idet baren ikke tjekkes efter udlejning, og i flere 

omgange ikke har været ryddet op til baraften tirsdag. Et medlem ham. Referatet fra 

december kan fx tjekkes inden han kontaktes. 

 Sodavand og øl til rådet 
Et medlem bestiller 2 kasser sodavand og 2 kasser øl af forskellig type hos CafU. 

 

 

Kage: Jon, Nanna 

Rådsmobil: Andreas, Mikkel x3 

Referatlæsning, anonymisering, to-do: Joachim 

 

 

Næste gang: 

Falck-abonnement og hjertestarter 

 

 


