Beboermøde, mandag d. 25/03 2019
Dagsorden
Til stede: 21
1. Valg af ordstyrer
Christoffer
2. Valg af referent
Monica
3. Godkendelse af referatet fra sidste beboermøde (14. november 2018)
For: 20
Imod: 0
Blank: 1
4. Brandinspektion Christoffer/Monica
Det gik igennem på nær nogle attester (for gamle).
Standard attest kun 3 pr gamle (vores var fra 2015)
Alle lejligheder på grøn gang skal have tjekket brandalarmerne og mail skal sendes til Svend om
samtykke om adgang til lejlighed.
5. Samlet regelsæt for hele kollegiet Tilde
Visse regler hænger på dørerne.
Nu er der blevet lavet et samlet regelsæt, som vil blive lagt ud på FB-gruppen under filer.
Ændret regler i fælleren (regelsæt på døren): der skal være ro efter kl. 23
På regelsættet i Fælleren står der, at man godt må larme efter kl. 23, men det gør der ikke i
husordenen og det er denne man skal rette sig efter.
6. Offentlig digital udvalgsliste Christoffer
Før i tiden har udvalgslisterne hængt fysisk i fælleren og ved postkasserne. Denne seddel er nu
blevet digitaliseret og ligger inde i beskrivelsen i FB gruppen.
Det er den digitale udvalgsliste, der er gældende for f.eks. tilmelding til udvalgsfesten (den vil
løbende blive opdateret).
7. Lamper under svalegang ved grill Theis
Vinklet ind mod fælleren, så der ikke kommer lysforurening og gene for beboerne.
Henter et tilbud på lamper (alt afhængigt om det er kontakt eller sensor), hvis der er stemning for at
få lamper hængt op.
8. Sommerfest som undtagelse i eksamensperioden
Står ikke i husordenen lige pt. derfor skal vi have en afstemning.
For: 21
Imod: 0
Blank: 0
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9. Indkomne forslag
a. Eventudvalget søger 150 kr. til tennisbolde (prisen er grundet hurtig levering).
For: 20
Imod: 0
Blank: 1
b. Eventudvalget søger 250 kr. til snacks og oppyntning til Open-mic arrangement d.
31/3 – villige til at gå ned i pris?
Mange penge ift. der ”kun” er 5, der deltager. Højt beløb til dette arrangement.
Plastikguirlander til pynt (kan genbruges til kommende arrangementer).
For: 14
Imod: 0
Blank: 7
c. Musikudvalget søger medlemmer
Annoncering: åbne for flere pladser. Der er pt. 3 medlemmer. Hvad laver
musikudvalget? Plan: uddeling af rengøringsplan til musikmedlemmer
d. Udlejning af musikrummet (bilag A)
Hører beboernes holdning til dette punkt
Tjekke med kollegiekontoret ift. lovmæssighed
Forespørgsel fra et band fra Christianshøj kollegiet.
Adgang for bands: nogen skal være hjemme til at lukke ind og ud/hente chip (speciel
chip) dagen før (Svend mellemmand?) – ikke gennemtænkt endnu
Det ideelle ville være at der er tjek både før og efter hver ”udlejning” af musiklokalet
– dette vil de prøve at efterkomme.
Bestyrelsesformand Christoffer og Nana snakker sammen samt tager kontakt til
kollegiekontoret ift. regler omkring en mulig udlejning + nærmere specifikationer
(evt. kontrakt til udlejer).
e. Haveudvalget søger 399 kr. til en lukket kompostbeholder på 320 L
Kompostbeholder omme bag drivhuset, skal blive til næring for planter osv.
Det er kun til brug af haveudvalget (i starten).
- Kan være åbne overfor at beboere kan bruge den på længere sigt.
Har været oppe og vende til beboermøde i september? – her ville de søge til et andet
beboermøde.
For: 21
Imod: 0
Blank: 0
f. Haveudvalget søger om 1200 kr. til haven (bilag B)
Indkøb bl.a. 10 plantesække, havehandsker, en ny vindrueplante samt mange
forskellige frø, både grøntsager, krydderurter og spiselige blomster.
Fået et meget aktivt udvalg og vil gerne belønne dem med en god omgang arbejde i
haven.
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Frø til grøntsager, spiselige blomster og krydderurter (til gavn for hele kollegiet).
For: 20
Imod: 0
Blank: 1

10. Eventuelt
Cilline:
Vaskerummet → nye kurve (de forsvinder med stativ, 2 gået i stykker)
- Hive fat i Svend
Ida:
Nyt fra udvalgene:
Barudvalget: 2
- Beer Pong bord ødelagt og i den anledning er der blevet købt to nye borde
(opfordrer folk til at behandle dem ordentligt → de er lidt skrøbelige)
- Angående fredagsbarer: lidt sløvt med opbakning til fredagsbarerne i dette
semester. Ift. til at arrangerer barerne er der ikke nok der dukker op til disse
arrangementer. Det er for hårdt for barmedlemmerne at skulle arrangerer dem.
Opfordring til beboere at dukke op til og hjælpe med at arrangere fredagsbarer.
Opfordring til baren at lægge invitationen til planlægning af fredagsbaren tidligere
(I GOD TID).

Haveudvalget:
Spiludvalget:
-

Mulighed for at åbne op for at alle kan være med til at arrangere de forskellige
ganges fredagsbarer?
o Alle er velkomne selvom det er en specifik gangs tur.
Nyt lys til diskokugle

Har lige modtaget penge
Lægger dage ud for, hvornår de går i haven
Penge til nye spil

Tilde:
Flagstang → få speciallavet et flag til kollegiet
Konkurrence om at designe flag til kollegiet
Flagsudvalg oprettet:
- Tilde
- Marie
- Ida Vind
- Nana
- Ida Andersen
- Mathilde Thomsen
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Udlån af flag på ligefod med borehammer etc.
Kommunikation mellem beboere og bestyrelse
Martin (miljøvenlig): fokus på miljøet
- Brug af plastik på kollegiet
o F.eks. i baren
▪ Udskiftning til glasflasker (for dyrt)
o Sætte fokus på miljøproblemet
- Papcontaineren er privat og det koster penge for kollegiet
Timon:
- Behøver ikke papcontaineren mere?
o Efter opfordring til at bruge de offentlige papskraldespande er dette også
blevet gjort men de bliver hurtigt fyldt og kan derfor være årsag til at
papcontaineren tages i brug.
Bestyrelsen:
Der har været en generel tendens (de sidste år) til, at der er sladder i krogene/misforståelser mellem
beboer og bestyrelse. Derfor opfordrer bestyrelsen beboere at italesætte sådanne situationer.

Bilag A:
Vi har besluttet at lave en prøveperiode, hvor bands uden medlemmer der bor på kollegiet, kan leje
sig ind. Der tages max. 5 bands ind på prøvebasis.
Prisforslag til leje: 1000 kr. pr. semester (en gang i ugen)
Prisforlag til depositum: 1500 kr. der betales tilbage, ved ophør af leje
Hvis beboere føler sig generet af larm o.a., tager man henvendelse til Nanna Lindegaard.
Bliver der problemer med udlejningen ophører det selvfølgelig.

Bilag B:
Haveudvalget vil gerne søge om 1200 kr. til haven. Det er et stort beløb i år, da vi bl.a. skal have
købt jord. Vi forventer, at indkøb bl.a. 10 plantesække, havehandsker, en ny vindrueplante samt
mange forskellige frø, både grøntsager, krydderurter og spiselige blomster. Vi har fået et meget
aktivt udvalg, hvilket vi godt kunne tænke os til at ’belønne’ med meget arbejde til dem.
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