
d. 20/02-2013 

Til stede: Christian Christiansen 1603 2276 6347 

Kim Nielsen 1606 4036 9624 

Simon Pham 1504 3118 289 

Johanne Jensen 1607 2857 2399 

Morten Schnack 411 6177 7868 

Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201  

Nanna Hagstrøm 903 4088 1501   

Ikke tilstede:  Henrik Fornitz 2507 

Bjarke Heesche 1602 2060 8393   

Formand:  Kim Kofoed Nielsen 

Næstformand:   Johanne Sydney Jensen (fungerende næstformand) 

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:   

Hjemmeside (Johanne og Bjarke) 

Den er blevet officiel. Den generelle følelse er at den er blevet bedre. 

Forslag: Flere fest billeder. Flere sociale billeder. Barens åbningstider. Alle aktuelle ting står på facebook. 

Kiosk (Kim) 

PKS har opsagt Kiosken med 9 måneders varsel. Dvs. 1. september 2013 har vi et frit lokale. 

Kiosken har valgt at selv sige op, så kiosken bliver ledig før d. 1 september. 

Alternativer til kiosk (Næste gang) 

Snakke med Kampsax om erfaringer med Biograf. (Nanna) 

Snakke med Ostenfeldt om erfaringer med motionsrum. (Christian) 

Sankthansfest (Johanne) 

Dato: d. 22. juni. Johanne har fundet sankthans crew.  

Oprydningsdag 

Dato: Tirsdag d. 9. april.  

Købes: Sorte affaldssække. Købe langkæde og lås, havehandsker. Sodavand. 

Skaffes: Kort med zoner over kollegiet. 

Storcafut 

Niclas er den nye, skal have løn.  



Han kan ikke få løn for 1/3 da det er for sent og han er godkendt. 

Studierum og samt lås til skab i mødelokale (Mikkel) 

Lås i mødelokalet, nøgler: kim og simon.  

Computerrum:  Beboermødet var halv/halv for studierum 

Der skal borde, stole og sofa 

Bjarke sender mål til Mikkel 

Klima (Morten, Mikkel) 

1-2 klimafolk har meldt sig på banen. Morten skriver til folk og prøver at få engageret. Han skriver også på 

facebook og alle mail. (Tjek skabelon fra dropbox). Morten sender ud med det samme. 

Affaldssortering (Dea fra vær. 1712)… Undersøg muligheder for sortering 

Mikkel sørger for at få sat sedler op på affaldspladsen. 

Navne på folk ligger i klimamappen.  

Email alias til klimarådet.  

Skaffe ting fra sidste klimaråd 

Ideer:  Forbedring af sortering af affald.  

 Batteristander. 

 Oplysning til nye folk. 

 Gøre opmærksom på forbudte ting som køleskab ovs.  

Brandinspektion (Johanne og Henrik) 

Gøres efter husordnen er blevet revideret.  

Johanne og kim undersøger sagen med hvordan man sender klager i forbindelse med dette. 

Advarsler: Excelark med navn og værelsesnummer og datp... først sender vi en anmærkning, næste gang får 

d en klage fra PKS.  

Indflytterfolder (Nanna)  

Giver Ronald dem på papir. 

Fremleje, Redaktør, Fodbold (Kim og Simon) 

Simon laver udkast til kontrakt, og gennemser med Kim og evt. KKO 

Centerbygningsansvarlig og Festsalsansvarlig (Christian og Simon) 

Centerbygningsansvarlig (Musiklokale, solarium, gæsteværelse) 

Festsalsansvarlig 



Christian og Simon aftaler tid med Helene og snakker med hende for at få overblik over jobbene… Derefter 

laver et udkast til jobbeskrivelse og hvordan løn skal fungerer. 

KAF ansvarlig (Bjarke) 

Netværksudvalget er KAF ansvarlige. 

Bjarke snakker med Rasmus. Vi vil også gerne have mere update omkring NU generelt… sådan noget må de 

gerne sige.  

TV generelt (Bjarke) 

Vi skal have undersøgt muligheder for andre TV ordninger end KAF 

Cykelrazzia (Kim) 

Sætte strips op 4 uger før. Tirsdag d. 12 marts. 

Smider kæde igennem cyklerne og folk kan så kontakte os. Kim køber en kæde 

Bergsøebladet (Kim) 

Vi har fået os en redaktør! Kim tager fat i ham! 

Fodboldmål (Johanne) 

Johanne finder 5 mands fodboldsmål priser ovs.  

Fælles kollegieforening (København) 

Indtil videre er vi medlem… hvis det begynder at koste penge, skal vi overveje udmeldelse. 

Fest cafu bergsøe arrangementer kalender (google og Bjarke) 

Fester. Sørg for det ikke bliver for overbooket, hvis det kommer på alle folks kalendere. 

Også beboermøde og oprydningsdag… Men dette skal ikke siges for højt! 

Det er vigtigt at kalenderaftalerne for et label hvor der fremgår tydeligt det er et Bergsøe abonnement. 

EVT:  

Indstillingsudvalget etter værelserne:  

Bo alene: Vi synes at hvis man søger som enkelt person, så ryger man bagerst i listen i 

forhold til hvis der er et par der ansøger. Men man må godt bo en person på 

dobbeltværelserne. 

Studieaktiv: Kun den ene skal være studieaktiv. Men vi vil gerne opprioritere par der er 

begge er studieaktive. 

Hvor vigtigt: Det kommer an på sagen, men vi vil gerne bestemme hvordan det bliver. 

Bordtennisborde: Køkkenet (26) skal beholde deres tjans. Dog skal kollegiet lige oplyses op 

hvilke tjanser der på kollegiet.  



Festlokalet til træning: De kan bruge vangebohallen, hvis de vil låne festsalen så koster det. 

Åbent hus repræsentant Nanna, kim fremviser kollegiet.  

Hylder i kk18, en fra rådet tager en fra køkkenet med og snakker om det. (kim) 

Næste rådsmøde: Onsdag d. 13/03-2013 kl. 19.30 

Kage: kim 

Roller i rådet 

 Kim  Formand, Bestyrelsen, Telt, Dropbox, Kalender 

 Johanne  Næstformand, Bestyrelsen, Brandinspektion, Festansvarlig 

 Nanna  Oversætter til engelsk, Åbent Hus repræsentant 

 Henrik  Handyman, Brandinspektion 

 Bjarke  DFK, telt, referent, hjemmeside, NU kontakt 

 Christian  Mail, 

 Morten  Hal-kontakt 

 Simon  Kasserer, KKO bestyrelsen 

 Mikkel 

 


