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Dagsorden  

1. Valg af ordstyrer  

a. Timon 

2. Valg af referent  

a. Cilline 

3. Orientering fra bestyrelsen   

a. Aktivitetsdag  

i. Aktivitetsdagen er den 6. maj 

b. Udvalgsfest  

i. Bestyrelsen har udpeget repræsentanter fra de forskellige udvalg, som alle 

skal melde tilbage til om de kan komme inden den 5. marts.  

ii. Festen er den 17. marts.  

c. Brandinspektion  

i. Der har været brandinspektion, hvor der kun har været få anmærkninger. 

Bestyrelsen vil dog orientere alle beboere om, at de ikke må have ting 

stående på fællesarealerne.  

ii. Reglerne står i husordenen  

d. Ny TV-ordning  

i. Ny ordning som træder i kraft pr. 1. april. Man kan tilvælge det, men det 

skal beboeren selv sørge for, men der er huslejefald.  

1. Har man mellempakken f.eks., skal man også ind og vælge denne. 

Den forsvinder altså også 

e. Ny persondatalov 

i. Man kan ikke videresende personsager. Klagen skal sende direkte til 

Kollegiekontoret i stedet for bestyrelsen. 

1. Klager sendes fremover til klage@kollegiekontoret.dk  

4. Oprettelse af Fitnessudvalget 

a. Udvalget oprettes.  

5. Behandling af indkomne forslag  

a. Baren søger 500 kr. til nye håndtag til bordfodboldbordet 

i. Kommentar: Bordet tilhører ikke baren, men de søger alligevel.  

ii. Afstemning: 

1. For: 36 

2. imod: 0 

3. Blankt: 1 

b. Spiludvalget søger 1450 kr. til spil og kage  

i. Kommentar: 

1. Spiludvalget vil nu sikre, at alle spillene kommer tilbage, så de 

undgår tyveri. Man skal bl.a. skrive sit navn, og spiludvalget låner 

ikke sine nøgler ud.  

2. Forslag til at købe spillene i genbrugsbutikker.  

ii. Afstemning: 

1. For: 34 

2. Imod: 0 

3. Blankt: 3 



Beboermøde den 20. februar 2018, kl. 19.30. 

 2 

c. Filmudvalget og Eventudvalget søger 200 kr. til kage ved en fælles filmaften 

i. Udvalgene søger til et tøset filmarrangement  

1. Afstemning: 

a. For: 31 

b. Imod: 0 

c. Blankt: 5 

d. Velkomstudvalget vil gerne søge 500 kr. til semesterets velkomstarrangement 

i. Afstemning: 

1. For: 36 

2. Imod: 0 

3. Blankt: 1 

e. Haveudvalget vil gerne søge 1000 kr. til planter, frø, haveartikler såsom krukker, 

redskaber og udbedring af udstyr, der er slidt ned. 

i. Kommentarer:  

1. Udvalget tager meget gerne imod forslag/ønsker til frugter, 

grøntsager og krydderurter 

2. Opfordrer til nye medlemmer 

ii. Afstemning:  

1. For: 34 

2. Imod: 0 

3. Blankt: 2 

f. Musikudvalget søger 2500 kr. til udbedring og vedligeholdelse af musikrummet (se 

bilag) 

i. Kommentarer:  

1. Forskel på almindelig slidtage og hærværk – man skal sende en 

ansøgning for at få adgang til rummet, så det er ikke alle beboere, 

der har adgang til rummet. Derudover får man forinden en 

rundvisning og instruktion i vedligeholdelse.  

2. Forslag til oprettelse af band, så de beboere, der ikke er musikalske 

og har adgang, også kan få glæde af det, ved at de underholder ved 

kollegiets arrangementer.  

ii. Afstemning: 

1. For: 23 

2. Imod: 3 

3. Blankt: 9 

g. Fitnessudvalget søger 1200 kr. til poledance-stang  

i. Afstemning: 

1. For: 1 

2. Imod: 27 

3. Blankt: 5 

h. Forespørgsel fra beboer omkring nedlægning af byttehjørnet 

i. Kommentarer: 

1. Kollegiet har i forvejen gruppe, der tjener dette formål: 

”forespørgsler…” 



Beboermøde den 20. februar 2018, kl. 19.30. 

 3 

2. Et forslag kunne være, at man sætter flere skilte op, som henviser til 

kategorier: ”forbeholdt tøj, køkkengrej m.m.”.  

ii. Afstemning: 

1. For: 0 

2. Imod: 33 

3. Blankt: 3 

6. Eventuelt  

a. Orientering: Bestyrelsen vil investere i isolering i Studierummet 

i. Projekt som sættes i gang hurtigst muligt, og håndværkerne skal være 

færdige til 1. maj.  

b. Bestyrelsen opfordrer beboerne til, at man trykker deltager på begivenheden af 

hensyn til koordinering af borde, stole, kage m.m. 

c. Informationer som står i beboermappen er bestyrelsen ikke i stand til at ændre.  

i. Informationen omkring depotrum er f.eks. ikke noteret. 

d. Beløb som trækkes fra udlejninger og depositumspenge som tages for vedligehold 

sættes ind på beboerrådighedskontoen. 

e. Filmudvalget efterspørger, at beboerne kommer med forslag til film og 

arrangementer.  

i. Reklame for Oscaraften natten fra den 4. til 5. marts.  

 

 

 

 

 


