
Referat til d. 23/09-2013 klokken 19.30 

Til stede:  Johanne Jensen 1607 2857 2399 

Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201  

Kim Nielsen 1606 4036 9624 

Simon Pham 1504 3118 2893 

Andreas 3004 2081 8675 

Nikolai 309 2241 2161 

Nanna Hagstrøm 903 4088 1501 

Christian Christiansen 1603 2276 6347 

Morten Schnack 411 6177 7868 

Henrik Fornitz 2507 2243 5821 

Ikke til stede:  Mikkel Damgaard Christensen 2006 2856 9201  

Bjarke Heesche 1602 2060 8393 

Formand:  Morten 

Næstformand:   Johanne Sydney Jensen 

Kasserer:  Simon Pham 

Referent:  Kim 

FASTPUNKT: TJEK ÅRSPLANEN 

 

FASTPUNKT: KLAGESAGER 

 

FASTPUNKT: SVAR TIL KOLLEGIANERE (om tilskud osv.) 

 Penge til CAFU til renovering: De skal komme med et budget for projekter de vil søge penge til. 

Nyindflytterfest (Johanne, Andreas, Henrik) 

 Der er sat dato: 16. November 2013. 

 

Valg ny næstformand. 

 Næstformanden er bedst hvis det er en helt ny, for lettere at få dem trænet op. 

 Andreas er valgt til næstformand.  

Ny KKO repræsentant 

 Ingen fra rådet. 

 

 



Netværksudvalget, NU og Kaf () 

Ny måde at lave alle@mail på. 

 Kun udvalg skal kunne sende mails til alle. (Rådet, NU, Cafu ovs.) 

 Hente maillister fra PKS, Nu snakker med PKS om det.  

Flere med i netværksudvalget 

 Rådet synes at der skal være lidt flere med i NU, for at give en buffer når folk flytter ud. 

Hjemmesiden 

 Ejes lige nu af Rasmus Ljungmann (tidligere beboer og medlem i NU). Han ligger ud for domænet og 

vi betaler ham så herefter 

o At sørge for at der ikke er nogen mellemmand, ejes af rådet. 

o Købe rasmus’s domæne. Få PKS til at betale for det. 

Fjernsynet 

 Problemet ligger i at yousee sender med forskellige styrker på deres signaler, som nogle af vores 

modtagere i blokkene ikke rigtig kan finde ud af.  

 KAF repræsentanten har ikke hørt noget fra KAF rådet. 

Opdatering af kollegiets hardware 

 Hovedswitchen er købt og på plads. 

 Der mangler nogle fibermoduler. 

 Snak om at købe nye switches og måske nye accesspoints (trådløst). 

Opdatere indflytterfolderen (igen) (Andreas) 

Retter den til at der står at folk kan tilmelde sig vores facebook gruppe. Det andet er rettet.   

Hjemmeside (Johanne og Bjarke) 

Nøglerne skal hentes hos Ronald mellem 12-13 på hverdage, under nyindflyttere 

Træningsrum (Venter på Ronald) 

Der skal laves en arbejdsgruppe; Laves en arbejdsdag, indretning osv. (Fitness udvalg) 

 Lyssensorer.  

Støttefonden ville være oplagt at søge til renovering. 

Johanne flytter jo snart så der skal en ny ind i udvalget, Henrik vil gerne være med i stedet  

 

 

 



Studierum (Mikkel) 

Computerrum:  Beboermødet var halv/halv for studierum 

Der skal borde, stole og sofa 

Arbejdsdag: søndag d. 29. kl. 10.00. Man melder sig fra senest 5 dage før. 

Indkøbsliste: ruller, pensler, malertape, gulvplastik/pap, maler bøtter.(Simon, Andreas, Christian) 

Mikkel har oploadet nogle skitser med rummet.  

Netværksstikkene er ikke op sat til det nye netværk, det skal gøres. Og hvad der skal gøres med de gamle 

terminaler. (HENRIK) 

Oversigt  

1) Forhør Simon om penge 

2) Send materiale til rådet og stem over mail 

3) Bestil ting hjem (også maling) 

4) Find en arbejdsdag. 

Klima (Morten, Mikkel) 

Klimarådet er stoppet.  

Vi tager op til generalforsamlingen om der stadig er interesse. 

Brandinspektion (Andreas og Henrik) 

 Andreas udskifter Johanne 

Redaktør (Morten) 

Blad ud 2 gange i semesteret 

Findes en ny redaktør og der skal laves et jobopslag. 

TV generelt (Bjarke) 

 

Fest Cafu Bergsøe arrangementer kalender (Henrik) 

Skal opdates hvis der er nye arrangementer 

Diskussion: Skal barens tider stå i kalenderen. 

 Vi synes, at det er noget CAFU skal lave. 

Vaskeri (Kim) 

Charlotte har fået kontrakt, og hun ville selv aflevere underskrevet kontrakt. 

 

 



Ny roller i rådet 

 DFK: Vi synes at det skal være et krav til For og næstformand at de skal tage til DFK møderne, da 

disse skal have det største overblik over rådets holdninger. 

 Brandinspektør: Andreas.  

 

________________________________________________________________________________ 

 

Klagesag procedure (Bjarke) 

1) Hvem skal have indstilling af klagen først? Skal vi først gå til den der klages over? Eller skal 

PKS have den først… og hvad sker der derfra. 

2) Hvor anonym er klagen? 

Bjarke snakker med PKS i morgen. 

Følgende procedure skal klarlægges på et kommende møde 

1. Fuldstændig klart hvordan en mail besvares 
a. En person i rådet har ansvaret for at besvare mails. 
b. Hvis person kan svare på mailen gøres dette indenfor en rimelig tidsgrænse. 
c. Den ansvarlige vidersender specifikke mails til den ansvarlige. 

 
2. Hvilke beslutninger kan rådet tage 

a. Hvis rådet skal ud og bruge et større beløb af kollegianernes konto, eller ændrer 
procedurer, skal det op til generalforsamlig. 

b. Mindre beslutninger (askebægerer) kan rådet godt beslutte. 
 

3. Rådsmedlemmers spørgsmål til rådet besvares 
a. Der skrives ”internt” i emnefeltet og mailen skal besvares hurtigst muligt. 

 
4. Fuldstændig klart hvordan en ansøgning til bloktilskuds skal køres 

a. Der skal underskrifter fra folk fra begge køkkener, så vi kan være sikre på, at det er 
fælles interesse. 

b. Ansøgningen besværes af den mailansvarlige. 
c. Ansøgningen tages op til rådsmødet. 

 

Hvad skal de ske: 

 

A. Klagesag:  

B. Klagesag: 

_________________________________________________________________________________  



EVT: 

 Rådstelefon. 

o Der er købt en telefon. (Nikolai) 

o prøver at få PKS til at betale abonomentet. (KIM) 

 Centerbygningsansvarlig synes, at det er en for lav løn for arbejdet. Hendes løn er blevet 

revurderet. 

 Værksted; Simon laver opslag og senest søndag skal folk svarer.  

 

Næste Rådsmøde: tirsdag d. 8/10-2013 kl. 19.30 

Kage: Johanne 

Roller i rådet 

 Kim   Telt, Dropbox, Kalender, Mail. 

 Johanne  Festansvarlig 

 Nanna  Oversætter til engelsk, Åbent Hus repræsentant 

 Henrik  Handyman, Brandinspektion, NU kontakt 

 Bjarke  Referent, hjemmeside, suppleant 

 Christian   

 Morten  DFK. Formand, Bestyrelsen 

 Simon  Kasserer 

 Mikkel  Ronald ansvarlig 

 Nikolai  Brandinspektion 

 Andreas  Næstformand, Bestyrelsen, DFK 

 

 

 

 


