
Rådsmøde d. 10/04-2013 

Til stede: Kim Nielsen 1606 4036 9624 

Simon Pham 1504 3118 2893 

Johanne Jensen 1607 2857 2399 

Morten Schnack 411 6177 7868 

Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201  

Henrik Fornitz 2507 2243 5821 

Nanna Hagstrøm 903 4088 1501  

Christian Christiansen 1603 2276 6347 

Ikke tilstede:  Bjarke Heesche 1602 2060 8393 

Formand:  Kim Kofoed Nielsen 

Næstformand:   Johanne Sydney Jensen 

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Kim Nielsen 

Beboermøde 

Det skal afholdes inden d. 18, foreslår d. 16 eller 17. 

 Punkter til mødet: 

o Sankthansfest. 

o PBK’s budget skal godkendes samt Kollegianerforeningens regnskab. 

o Visning af ny hjemmeside. 

o Kagebagning; Johanne, Mikkel. 

o Offentligegøre kioskens opsigelse. 

o Rådets arbejde. 

o Ny redaktør. 

o Nye suppleanter. 

o KAF formand vil gerne fortælle om KAF. 

o DEN BLÅ TAPE! 

Vi indkalder i dag, til at holde det 4 uger fra nu. D. 14 maj klokken 20. 

Hjemmeside (Johanne og Bjarke) 

Kun små ting.  

Kan der laves en guide, til hvordan man opretter en bruger og hvordan man retter sider? (Bjarke) 

Alternativer til kiosk (Næste gang) 

Biograf, træningscenter, Ronalds kontor. 



Snakke med Kampsax om erfaringer med Biograf. (Nanna) 

 Nanna snakkede med Kampsax, og deres biograf bliver brugt og Simon har en fra sit køkken der 

gerne vil gøre rent hvis det bliver lavet til biograf. 

 Folk(i rådet), synes det er lidt plads spild at have biograf, når baren og kollegiet har en projekter der 

kan lånes til film.  

Rådet synes, at motionsrum er bedst. 

Vi skal finde ud af hvilke slags maskiner vi har og hvad der mangler til det. (Nanna) 

Der skal også installeres ny lås i kiosken.    

Oprydningsdag  

Det gik meget godt. 

Hvor kommer den blå tape fra. Der var utrolig få cykler at samle ind i år, og vi tror at nogen har fjernet 

strips og sat blå tape på, for måske at stjæle dem. Men der er ikke det store vi kan gøre ved det, andet end 

at vi oplyser om det blå tape til beboermødet. 

Afbud må gerne komme før, til næste gang.  

Studierum og samt lås til skab i mødelokale (Mikkel) 

Computerrum:  Beboermødet var halv/halv for studierum 

Der skal borde, stole og sofa 

Mikkel har oploadedet nogle skitser med rummet. Og der er rigelig med strømstik.  

Netværksstikkene er ikke op sat til det nye netværk, det skal gøres. 

Klima (Morten, Mikkel) 

Tilstede for klimaråd: 

De skal bare sende det ud.   

Brandinspektion (Johanne og Henrik) 

Henrik og Johanne gør næste uge. 

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

de en klage fra PKS. 

Fremleje, Redaktør, Fodbold (Kim og Simon) 

De skal have kontrakt for at få penge. HUSK DET. 

Findes en ny redaktør og der skal laves et jobopslag. (Kim) 

Centerbygningsansvarlig og Festsalsansvarlig (Christian og Simon) 

Festsalsansvarlig og centerbygningsansvarlig: Anne (2703) 



Simon har snakket med Anne om hvordan det skal foregå. Hun skal indleverer pengene løbende i stedet for 

en gang om året. Dette skal også stå i kontrakten. 

Simon kontakte Anne igen og spørge om hvordan festsalens pengepule fungerer.  

KAF ansvarlig (Bjarke) 

Netværksudvalet har valgt Mikkel til kollegiets kaf ansvarlig. 

Kim skriver til KAF, at Mikkel er den ansvarlige. (KIM) 

TV generelt (Bjarke) 

Vi skal have undersøgt muligheder for andre TV ordninger end KAF. 

Fodboldmål (Johanne) 

Johanne har fundet 3 forskellige mål.  

Skal vi have et mål vi kan nemt pakke sammen til vinter eller et andet? 

Vi har valgt Samba Sports medium Goal. Simon bestiller.  

Fest Cafu Bergsøe arrangementer kalender (Bjarke) 

Skal opdates hvis der er nye arrangementer 

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

EVT:  

Brandinspektion fra Ronald 

Der er nogle ting, der ikke er godkendt i centerbygningen. Derfor skal kim tage fat i Ronald 

og snakke med ham om det. 

Askebægere. 

 De er aldrig blevet hængt op. Det gør Henrik hurtigst muligt 

Vaskeri 

 Overveje om at ansætte en beboer til at gøre rent der nede. 

Der er for meget tøj der ligger og flyder, overveje at rydde op hver 1. i 

måneden. 

 Hører hvad vi betaler for rengøringsselskabet. Der er ikke særlig rent. (Kim) 

Sætte en stor seddel op hvordan man bruger vaskerummet, (tørretumbler, vaskepulver  

misbrug, huske sit tøj). Både på dansk og engelsk. 

Alle mail. 



Som det er nu kommer nye folk ikke på alle mailen. Netværksudvalget siger at på et 

tidspunkt så får de et system så de får mails fra PKS. 

Høre om PKS vil sende nye beboeres mail til vores netværksudvalg så de kan få alle mail. 

Hænge sedler op på køkkenerne, hvor det fortæller at de skal sende deres mail til dem. 

(NANNA) 

At det står i indflytningsfolderen hvor man sender sin email til netværksudvalget. 

   

Næste Rådsmøde:  1. maj 19.30 

Kage: Henrik.  

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, referent, hjemmeside, NU kontakt 

 Christian  Mail, 

 Morten  Hal-kontakt, klima kontaktmand 

 Simon  Kasserer, KKO bestyrelsen 

 Mikkel  DFK 


