
Dagsorden	  til	  d.	  09/01-‐2014	  klokken	  19.30	  
Til	  stede:	   	   Simon	  Pham	   1504	   4259	  8128	  

Morten	  Schnack	   411	   6177	  7868	   	   	  
Simon	  Kofoed	  Andersen	   3008	   4245	  7508	  
Camilla	  Kjeldberg	   1508	   2773	  7566	  
Kristian	  Jensen	   1013	   2424	  8202	  
Nanne	  Hagstrøm	   903	   4088	  1501	  
	  

Ikke	  til	  stede:	   	   	  Kim	  Kofoed	  Nielsen	   1606	   4036	  9624	  
Mikkel	  Damgaard	  Christensen	   2006	   2856	  9201	  
Andreas	  Thingvad	   3004	   2081	  8675	  
Christian	  Christiansen	   1603	   2276	  6347	  

Formand:	   	   Morten	  Schnack	  

Næstformand:	   	  	   Andreas	  Thingvad	  

Kasserer:	   	   Simon	  Pham	  

Referent:	   	   Morten	  Schnack	  

Velkomst	  til	  nye	  medlemmer	  af	  rådet	  (Morten)	  
Velkomst,	  information	  om	  rådet,	  oplysninger	  til	  brug	  af	  Dropbox,	  mailing	  liste,	  konstituering	  af	  råd	  samt	  
ansvarsfordeling,	  kontaktoplysninger,	  nye	  aktivlister	  

FASTPUNKT:	  TJEK	  ÅRSPLANEN	  (under	  rådet	  formalia	  i	  dropbox)	  
Tre-‐ugers;	  ro	  –	  Nanna	  har	  opsat	  sedler.	  

	  
FASTPUNKT:	  KLAGESAGER	  
	  

FASTPUNKT:	  SVAR	  TIL	  KOLLEGIANERE	  (om	  tilskud	  osv.)	  
Ovne	  til	  køkkenet	  (Morten)	  
” Hej Råd :) 

 
Lågen til den ene ovn har ikke kunne lukke ordentligt i et årstid og nu er lågen på den anden ovn også ved at 
gå i stykker. Derudover er det svært at se hvor mange grader osv på ovnen. De har de mildest talt ikke godt. 
Louise Busk (801) og jeg har kigget i elgiganten og har fundet et komfur til 5500 kr, med kogepladernes 
areal samlet set er lidt mindre end det nuværende, men vi mener begge at man kan klare sig med det. 
Derfor vil vi godt ansøge om 11000 til to nye ovne samt 400 til to bageriste. 
 
God jul :) 
 
Mvh Anne Brandt Nielsen 



2703 
Centerbygningsansvarlig” 
 
” Synes Rådet skal overveje om ikke der er industri-inventar i køkkenet.. Altså en helt anden kvalitet og det 
vel er på budgettet for kollegiet (langtids). 
/Christian” 
 
Morten tager op på bestyrelsesmødet at vi gerne vil have det på langtidsbudgettet. 
	  

Beboermøde	  (Morten	  +	  Nanna)	  
Beboermødet	  er	  fuldendt	  med	  succes.	  

Opfølgning	  på	  KAF,	  motionsrum	  &	  studierum,	  ledige	  stillinger	  (NU,	  redaktør,	  værelsesfordeler)	  

Nanna	  tager	  fat	  i	  Martin	  fra	  køkken	  og	  hører	  om	  vil	  være	  med	  til	  motionsrumsudvalgt	  
	  
Morten	  skriver	  opslag	  om	  redaktør	  og	  værelsesfordeler	  på	  Facebook	  og	  vi	  tager	  endelig	  stilling	  til	  nye	  
ansatte	  i	  slut	  januar	  

Besøg	  af	  fremlejemand	  (Camilla)	  
Vi	  havde	  besøg	  af	  fremlejemanden,	  som	  gav	  præsentation	  af	  sit	  arbejde.	  Dennis	  ville	  desuden	  skrive	  et	  
dokument	  til	  fremtidige	  personer	  i	  stillingen,	  som	  vi	  bør	  følge	  op	  på	  om	  er	  blevet	  gjort.	  

Navn:	  Dennis	  Hellner.	  Morten	  giver	  e-‐mail	  adresse	  til	  Camilla,	  som	  tager	  fat	  i	  Dennis	  og	  hører	  om	  status	  på	  
dokument	  til	  overlevering.	  

Forespørgsel	  om	  at	  bringe	  lokalavisen	  tilbage	  (Andreas)	  
Andreas tager kontakt til det grønne område og beder dem om at udbringe en avis pr. køkken.	  

Nyindflytterfest	  (Andreas)	  
Dokumenter	  lagt	  i	  Dropbox,	  så	  vi	  har	  dem	  til	  næste	  år?	  

Netværksudvalget	  (NU)	  og	  KAF	  (Kristian)	  
249000	  på	  nyt	  netværksudstyr:	  så	  vi	  får	  trådløst	  på	  hele	  kollegiet	  samt	  centerbygning	  
Uge	  3	  eller	  4	  

Efter	  snak	  med	  Mikkel:	  spares	  50.000	  dk	  op	  på	  budgettet	  om	  året	  i	  de	  næste	  10	  år	  

Vaskeriet	  virker	  online	  igen.	  

Nyeste	  nyt:	  NU	  kan	  være	  svære	  at	  få	  svar	  fra.	  Prioriteret	  behov:	  

1. Opdateret	  rådsmailingliste	  
2. Forbedre	  kommuikation	  med	  NU	  –	  tager	  meget	  lang	  tid	  at	  lave	  ændringer	  

Kristian	  melder	  sig	  til	  at	  være	  kontaktperson	  til	  NU	  samt	  hører	  om	  deres	  projekter	  

Yderligere	  punkter:	  

Ny	  måde	  at	  lave	  alle@mail	  på.	  



Mikkel	  undersøger	  pt	  måde	  hvorpå	  alle	  mail	  fungerer,	  vil	  tidligst	  blive	  i	  februar.	  

allemail	  +	  KAF	  +	  trådløs	  router	  til	  studierum	  +	  langtidsbudget	  PBK	  netværk	  

Nuværende	  udstyr:	  Ikke	  muligt	  med	  differentieret	  tv	  per	  person,	  men	  per	  blok	  
Yousee	  omkring	  400	  DKK	  
Nuværende	  omkring	  220	  DKK	  
Boxer?	  

Meget	  dyrt	  at	  skifte	  alle	  kabler.	  Overvej	  at	  sætte	  på	  langtidsbudget,	  så	  vi	  om	  fx	  10	  år	  kan	  få	  trukket	  nye	  
kabler	  +	  sløjfeanlæg	  (nuværende	  løsning	  gør	  at	  ét	  dårligt	  tv	  på	  gangen,	  kan	  fucke	  op	  for	  alle)	  

• Kun	  udvalg	  skal	  kunne	  sende	  mails	  til	  alle.	  (Rådet,	  NU,	  Cafu	  ovs.)	  
• Hente	  maillister	  fra	  PKS,	  K-‐NET	  er	  i	  dialog	  med	  PKS	  om	  at	  gøre	  listerne	  bedre,	  hvorefter	  NU	  vil	  

benytte	  sig	  af	  dem	  

Flere	  med	  i	  netværksudvalget	  

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

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).	  

Hjemmeside	  (Mikkel)	  
Aktivlisten	  skal	  opdateres	  og	  referater	  fra	  beboermøde	  og	  rådsmøder	  skal	  lægges	  op.	  Mikkel	  er	  sat	  på	  
sagen.	  

Desuden	  skal	  skrives	  på	  hjemmesiden:	  

• Information	  om	  deaktivering	  af	  brandalarm.	  

• Angående	  udskiftning	  af	  lås.	  

Træningsrum	  (Morten)	  
Morten	  og	  Mikkel	  har	  diskuteret	  på	  bestyrelsesmødet	  vedrørende	  at	  finde	  penge	  til	  at	  lægge	  nyt	  gulv	  i	  
motionsrummet.	  Vi	  forsøger	  at	  få	  dem	  ved	  at	  søge	  om	  midler	  fra	  Paul	  Bergsøes	  Støttefond.	  

På	  beboermødet	  prøver	  vi	  at	  danne	  en	  arbejdsgruppe,	  som	  står	  for	  at	  lave	  en	  arbejdsdag,	  indretning	  osv.	  

Morten	  skriver	  ud	  på	  Facebook	  for	  at	  høre	  om	  flere	  vil	  være	  med	  i	  motionsudvalget.	  



Teambuilding	  (Simon)	  
Der	  er	  budgeteret	  kr.	  62.000	  som	  vi	  det	  sidste	  år	  ikke	  har	  brugt	  nogen	  af.	  Derfor	  vil	  vi	  efter	  beboermødet,	  
hvor	  vi	  forhåbentligt	  får	  nye	  medlemmer,	  bruge	  nogen	  af	  dem	  på	  at	  lave	  en	  rådsmiddag/rådstur.	  

Studierum	  (Mikkel	  +	  Morten)	  
Computerrum:	  	   Beboermødet	  var	  halv/halv	  for	  studierum	  

Der	  skal	  borde,	  stole	  og	  sofa	  

Oversigt	  	  
1)	  Forhør	  Simon	  om	  penge	  (tjek)	  
2)	  Send	  materiale	  til	  rådet	  og	  stem	  over	  mail	  (tjek)	  
3)	  Bestil	  ting	  hjem	  <-‐-‐	  	  
4)	  Find	  en	  arbejdsdag.	  

Morten	  tager	  fat	  i	  Mikkel	  via	  Facebook	  og	  hører	  om	  status	  på	  studierum,	  så	  vi	  kan	  få	  arbejdsdag	  etableret.	  

Brandinspektion	  (Andreas	  og	  Mikkel)	  
Noget	  nyt?	  

Sedler	  omkring	  brandinspektion	  (Camilla)	  
Camilla	  sætter	  sedler	  op	  omkring	  brandreglementet	  og	  hvad	  der	  må	  være	  på	  hvert	  køkken	  samt	  
konsekvenser	  ved	  ikke	  at	  overholde	  reglementet	  

Fest	  Cafu	  Bergsøe	  arrangementer	  kalender	  (Kristian)	  
Kristian	  hører	  CAFU	  om	  hvordan	  kalenderen	  opsættes	  og	  	  fungerer	  på	  mødet	  i	  løbet	  af	  3-‐ugersperiode.	  

Husk	  at	  tilføje	  arrangementer	  som	  nyindflytterfest,	  beboermøde,	  oprydningsdag	  m.m.	  

Vaskeri	  (Simon	  P)	  
Kontrakter,	  hovedrengøring	  +	  opslagssedler	  er	  lavet.	  

Konto	  for	  fremleje	  (Simon	  P)	  
Simon	  har	  lavet	  en	  bekræftelse	  på	  at	  vi	  lukker	  fremlejekontoen.	  Morten	  printer	  sedlen	  ud,	  underskriver	  og	  
sender	  afsted	  til	  Danske	  Bank.	  

Rådstelefon	  (Morten)	  
PKS	  vil	  gerne	  stå	  for	  betalingen,	  vi	  skal	  blot	  sende	  dem	  regningen	  for	  abonnementet.	  

Morten	  foreslår	  BiBoB	  som	  udbyder	  af	  abonnement	  til	  rådstelefonen,	  idet	  priserne	  er:	  
Abonnement	  0	  kr	  (minimumsgebyr	  10kr	  /	  mnd)	  
Tale	  1	  øre	  /	  sekunder	  =	  60	  øre	  /	  minut	  
Sms	  (burde	  ikke	  rigtig	  bruges,	  måske	  til	  mødeindkaldelser?)	  14	  øre	  

Rådet	  accepterer	  Mortens	  forslag.	  Morten	  begynder	  at	  sætte	  et	  abonnement	  op.	  



Kontrakter	  til	  netværksudvalget	  (Simon)	  
NU-‐kontrakt	  er	  blevet	  udfyldt	  på	  rådsmøde.	  Simon	  sørger	  for	  at	  nuværende	  NU-‐medlemmer	  får	  
underskrevet	  de	  nye	  kontrakter.	  

KKO	  repræsentanter	  (Nanna	  +	  Morten)	  
Nanna	  og	  Kristian	  er	  de	  to	  KKO-‐repræsentanter.	  De	  modtager	  begge	  mails	  og	  har	  begge	  været	  til	  sidste	  
møde.	  

• Nanna	  hører	  om	  KKO	  har	  sendt	  samme	  mail	  til	  Kristian	  Lundgaard	  Jensen	  som	  de	  har	  sendt	  til	  
Nanna.	  

Morten	  undersøger	  om	  Kristian	  er	  på	  aktivlisten.	  

EVT	  

Aktivliste	  (Simon	  Kofoed	  +	  Morten)	  

Morten	  opdateret	  aktivliste,	  som	  Simon	  printer	  ud	  og	  hænger	  op	  på	  hvert	  køkken	  

Underskrivning	  af	  tavshedspligt	  samt	  udlevering	  af	  nøgler	  (Morten)	  
Morten	  udskriver	  tavshedspligtsedler	  til	  de	  nye	  samt	  udleverer	  nøgler.	  

Næste	  Rådsmøde:	  Onsdag	  d.	  5.	  februar	  kl.	  19.30	  
Kage:	  	  Kristian	  

Roller	  i	  rådet	  
• Kim	  	   	   Telt	  
• Nanna	   	   Oversætter	  til	  engelsk,	  Åbent	  Hus-‐repræsentant,	  KKO	  
• Christian	   	   	  
• Morten	   	   DFK,	  Formand,	  Bestyrelsen,	  Dropbox,	  Kalender,	  Mailansvarlig	  	  
• Simon	  Pham	   Kasserer	  
• Mikkel	   	   Inspektør-‐kontakt,	  Hjemmeside,	  Referent,	  Brandinspektion	  
• Andreas	   	   Næstformand,	  Bestyrelsen,	  DFK,	  Brandinspektion	  
• Simon	  Kofoed	   Brandinspektion	  
• Camilla	   	   Åbent	  Hus-‐repræsentant	  
• Kristian	   	   KKO,	  NU-‐kontakt,	  CAFU-‐kontakt	  


