
Referat	  til	  d.	  05/02-‐2014	  klokken	  19.30	  
Til	  stede:	   	   Simon	  Pham	   1504	   4259	  8128	  

Morten	  Schnack	   411	   6177	  7868	   	   	  
Andreas	  Thingvad	   3004	   2081	  8675	  
Nanne	  Hagstrøm	   903	   4088	  1501	  
Kim	  Kofoed	  Nielsen	   1606	   4036	  9624	  
Simon	  Kofoed	  Andersen	   3008	   4245	  7508	  
Camilla	  Kjeldberg	   1508	   2773	  7566	  
Kristian	  Jensen	   1013	   2424	  8202	  
	  

Gæster:	   	   Kristian	  Abildgaard	  Kragh	   3010	  
	  
Motionsudvalg:	  
Benjamin	   111	   primær	  kontaktperson	  
Karl	  Emil	   2101	  
Niels	   2402	  
	  

Ikke	  til	  stede:	   	   Mikkel	  Damgaard	  Christensen	   2006	   2856	  9201	  
Christian	  Christiansen	   1603	   2276	  6347	  

Formand:	   	   Morten	  Schnack	  

Næstformand:	   	  	   Andreas	  Thingvad	  

Kasserer:	   	   Simon	  Pham	  

Referent:	   	   Morten	  Schnack/Andreas	  Thingvad	  

Motionsrum	  (Morten	  +	  Nanna)	  
Nanna	  tager	  fat	  i	  Martin	  fra	  sit	  køkken	  (907)	  og	  hører	  om	  han	  vil	  være	  med	  til	  motionsrumsudvalget.	  
Morten	  har	  inviteret	  Niels	  og	  Karl-‐Emil,	  som	  har	  taget	  kontakt	  efter	  opslag	  på	  Facebook	  samt	  Benjamin,	  der	  
meldte	  sig	  på	  beboermødet.	  

Nanna	  snakker	  med	  Ronald	  om	  at	  få	  fremvist	  lokalet	  samt	  høre	  hvornår	  det	  er	  klart.	  

Værelsesfordeler	  (Morten)	  
Samtale	  med	  alle	  mulige	  kandidater	  til	  værelsesfordelerposten.	  Rådet	  valgte	  Niels	  Nielsen	  som	  ny	  
værelsesfordeler.	  

Morten	  sender	  mail	  ud	  til	  Niels	  

Redaktør(Morten)	  
Samtale	  med	  kandidat	  til	  redaktørposten.	  Rådet	  valgte	  Kristian	  Abildgaard	  Kragh	  som	  ny	  redaktør.	  



Morten	  sender	  mail	  ud	  til	  Kristian	  med	  kontrakt/beskrivelse,	  tidligere	  udgave	  af	  bladet	  samt	  
kontaktoplysninger	  på	  de	  forskellige	  relevante	  udvalg.	  

Simon	  Pham	  sørger	  for	  at	  få	  en	  underskrevet	  kontrakt	  fra	  Kristian.	  
	  
I	  bladet	  skal	  der	  også	  være	  en	  aktivliste.	  
	  
Velkomst	  til	  nye	  medlemmer	  af	  rådet	  (Kristian)	  
De	  nye	  er	  blevet	  inviteret	  til	  Dropbox	  og	  NU	  er	  blevet	  bedt	  om	  at	  opdatere	  mailinglisten.	  Dette	  er	  dog	  
stadig	  ikke	  blevet	  gjort.	  
Aktivlisten	  vil	  blive	  opdateret,	  nu	  hvor	  vi	  har	  besat	  de	  ledige	  stillinger	  (værelsesfordeler	  og	  redaktør).	  

Kristian	  Jensen	  hører	  NU	  om	  hvorfor	  Rådsmailinglisten	  ikke	  er	  blevet	  opdateret,	  på	  trods	  af	  at	  Morten	  har	  
sendt	  mail	  15.	  januar	  (3	  uger	  siden).	  

FASTPUNKT:	  TJEK	  ÅRSPLANEN	  (under	  rådet	  formalia	  i	  dropbox)	  
• Starte	  Sankt	  Hans-‐fest	  planlægning	  og	  finde	  folk	  til	  det	  

o Der	  skal	  findes	  3	  fra	  rådet	  og	  4-‐6	  udefra.	  Kim,	  Kristian	  og	  Nanna	  fra	  Rådet	  melder	  sig.	  
• Oplys	  om	  studieaktivitetsundersøgelse	  i	  tilfælde	  af,	  at	  PKS	  har	  gammel	  mailinformation	  på	  beboere	  

o Der	  skrives	  på	  Facebook,	  når	  vi	  får	  studieaktivitetsundersøgelsen.	  
• Åbent	  hus	  (Nanna)	  

o Vi	  skal	  kun	  sørge	  for	  en	  bod	  i	  Lyngby	  campus.	  Nanna	  tager	  til	  update-‐møde	  og	  svarer	  
tilbage,	  at	  hun	  deltager.	  

FASTPUNKT:	  KLAGESAGER	  
Pulver-‐gate	  

Der	  blev	  brugt	  en	  pulverslukker	  på	  Nannas	  køkken,	  så	  der	  er	  støv	  over	  alt.	  De	  har	  ikke	  lavet	  en	  klage	  fordi	  
de	  ikke	  ved	  hvem	  det	  er.	  De	  har	  fået	  en	  ny	  pulverslukker.	  

FASTPUNKT:	  SVAR	  TIL	  KOLLEGIANERE	  (om	  tilskud	  osv.)	  
Ovne	  til	  køkken	  (Kristian)	  
Kristian	  fra	  PKS	  har	  svaret	  tilbage,	  at	  der	  ikke	  er	  afsat	  penge	  på	  langtidsbudgettet,	  men	  at	  vi	  enten	  
kan	  sætte	  det	  på	  budgettet	  for	  2014-‐2015	  og	  købe	  det	  pr.	  1.	  august	  eller	  i	  løbet	  af	  foråret	  se	  om	  
der	  er	  plads	  på	  driftsbudgettet	  (men	  bliver	  nok	  ikke	  før	  1.	  maj).	  

Vi	  vil	  forsøge	  at	  få	  det	  på	  langtidsbudgettet	  så	  vi	  kan	  få	  nogle	  industrimaskiner	  som	  kan	  holde	  i	  
lang	  tid.	  Kristian	  skriver	  til	  Anne	  og	  spørger	  hvor	  akut	  det	  er.	  

Tilmelding	  af	  Modtagerflex	  
Martin	  Stampe	  Thomsen	  skriver	  på	  Facebook	  ” Nogen der har undersøgt, om kollegiet som helhed kan tilmelde 
sig Post Danmarks Modtagerflex-ordning? Jeg er træt af at skulle hente mine pakker på posthuset dagen efter ” 

Rådet	  bør	  diskutere	  om	  hvorvidt	  dette	  er	  hensigtsmæssigt.	  
Vi	  foretager	  os	  ikke	  yderligere.	  Modtagerflex	  er	  ikke	  muligt	  for	  kollegier.	  	  



Brandpåbud	  (Kim	  +	  Morten	  +	  Nanna	  +	  Kristian)	  
Kim	  har	  udsendt	  mail	  vedrørende	  brandpåbud.	  

Morten	  skriver	  på	  Facebook	  at	  man	  ikke	  må	  sætte	  ting	  på	  boksen	  til	  brandslangen.	  	  

Kristian	  beder	  CAFU	  om	  at	  lave	  driftsjournaler	  og	  en	  evakueringsinstruks	  som	  er	  for	  bygninger.	  
Kim	  finder	  nogen	  til	  at	  lave	  pladsfordelingsplaner.	  

Nanna	  kontakter	  Ronald	  for	  at	  høre	  om	  opfølgning	  på	  brandpåbud.	  

Vaskeri	  (Ronald)	  
Christian	  har	  sendt	  mail	  ud	  vedrørende	  oprydning	  i	  vaskeriet.	  	  

Nanna	  snakker	  med	  Ronald	  om	  han	  vil	  købe	  nye	  kurve.	  	  Rådet	  sørger	  for	  at	  være	  opmærksomme	  på	  
vaskeriets	  tilstand.	  

Fremlejemand	  (Camilla)	  
Camilla	  tager	  fat	  i	  Dennis	  og	  hører	  om	  status	  på	  dokument	  til	  overlevering.	  Camilla	  snakker	  med	  ham	  igen.	  
Han	  bor	  på	  2808	  eller	  2809.	  

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

Det lader til at den bedste løsning er, at udbringningen kun foregår til ét sted. Andreas prøver at finde nogen 
til at dele aviserne ud.	  

Nyindflytterfest	  (Andreas)	  
Dokumenterne	  er	  blevet	  lagt	  i	  Dropbox.	  

Netværksudvalget	  (NU)	  og	  KAF	  (Kristian	  +	  Mikkel	  +	  Simon	  +	  Morten)	  
Morten	  tager	  op	  med	  bestyrelsen,	  hvad	  Mikkel	  har	  præsenteret	  (ønske	  om	  50.000	  dk	  sparet	  op	  på	  
budgettet	  hvert	  år	  de	  næste	  10	  år).	  	  

Mikkel	  fra	  NU	  undersøger	  pt	  måde	  hvorpå	  alle	  mail	  fungerer,	  vil	  tidligst	  blive	  i	  februar.	  Kristian	  følger	  op	  på	  
dette.	  

Rådet	  blev	  enige	  om	  at	  få	  en	  tekniker	  ud,	  der	  skal	  undersøge	  tilstanden	  af	  sløjfenetværket	  til	  TV	  på	  
kollegiet.	  Andreas	  snakker	  med	  Flemming	  fra	  Dansk	  Digitalcenter	  og	  undersøger	  muligheden	  for	  at	  man	  
kan	  få	  en	  fællesantenne	  på	  kollegiet.	  

Kenneth	  vil	  gerne	  have	  tilbagebetalt	  løn	  så	  Simon	  snakker	  med	  PKS-‐Lotte	  om	  det.	  

Kristian	  kontakter	  NU	  og	  beder	  dem	  om	  at	  sende	  en	  repræsentant	  til	  hvert	  møde,	  så	  vi	  kan	  få	  bedre	  
kommunikation.	  Morten	  CC’er	  fremadrettet	  Kristian	  med	  alle	  NU	  mails,	  så	  Kristian	  let	  kan	  følge	  op.	  

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.	  

Studierum	  (Mikkel)	  
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.	  

Mikkel	  er	  sat	  på	  sagen.	  

Teambuilding	  (Simon)	  
Simon	  foreslår	  et	  event	  med	  paintball	  og	  gocart.	  

Camilla	  og	  Nanna	  undersøger	  et	  tilbud	  på	  en	  hyttetur.	  

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

Fest	  Cafu	  Bergsøe	  arrangementer	  kalender	  (Morten)	  
Anne	  laver	  en	  Google	  kalender,	  der	  vil	  indeholde	  festsalens,	  gæsteværelsets	  og	  barens	  events.	  Morten	  
sørger	  for,	  at	  kalenderen	  kommer	  på	  hjemmesiden.	  

Konto	  for	  fremleje	  (Simon	  P)	  
Simon	  har	  skrevet	  til	  Bjarke	  om	  at	  få	  lukket	  kontoen.	  

Rådstelefon	  (Morten)	  
Morten	  har	  sat	  abonnement	  op	  og	  modtaget	  simkort.	  Morten	  har	  telefonen	  til	  næste	  rådsmøde	  og	  skriver	  
på	  Facebook.	  

Kontrakter	  til	  netværksudvalget	  (Simon)	  
NU-‐kontrakt	  er	  blevet	  udfyldt	  på	  rådsmøde.	  Simon	  sørger	  for	  at	  Mikkel	  fra	  NU	  får	  underskrevet	  sin	  
kontrakt.	  

Barens	  åbningstider	  inden	  eksamensperioden	  
Den	  sidste	  baraften	  er	  den	  sidste	  skoledag.	  

	  

	  



EVT	  

Morten	  skriver	  op	  at	  Charlotte	  har	  fået	  en	  nøgle	  til	  rådslokalet	  
	  
Næste	  Rådsmøde:	  Onsdag	  d.	  5.	  marts	  kl.	  19.30	  
Kage:	  	  Camilla	  

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	  


