
Dagsorden	  til	  d.	  02/04-‐2014	  klokken	  18.30	  
Til	  stede:	   	   Morten	  Schnack	   411	   3147	  1032	   	   	  

Andreas	  Thingvad	   3004	   2081	  8675	  
Nanna	  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	   	   	  

Ikke	  til	  stede:	   	   Simon	  Pham	   1504	   4259	  8128	  

	   	   Christian	  Christiansen	   1603	   2276	  6347	  

Formand:	   	   Morten	  Schnack	  

Næstformand:	   	  	   Andreas	  Thingvad	  

Kasserer:	   	   Simon	  Pham	  

Referent:	   	   Morten	  Schnack	  

Motionsrum	  (Morten)	  
På	  beboermødet	  blev	  	  godkendt	  at	  kollegianerforeningen	  giver	  40.000	  kr.	  til	  indkøb	  af	  udstyr	  til	  
motionsrummet.	  

Velkomst	  til	  nye	  medlemmer	  af	  rådet	  (Kristian)	  
Kim	  skal	  få	  de	  nye	  med	  på	  mail-‐listen	  og	  til	  Dropbox.	  

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

Det	  er	  en	  mulighed	  at	  fjerne	  barrelaterede	  ting	  fra	  online-‐kalenderen	  

Solariet	  
Er	  blevet	  flyttet	  

FASTPUNKT:	  TJEK	  ÅRSPLANEN	  (under	  rådet	  formalia	  i	  dropbox)	  
• Sankt	  Hans	  (Kim,	  Kristian	  og	  Nanna)	  

o Første	  møde	  har	  fundet	  sted.	  

• Oprydningsdag	  

o Tirsdag	  d.	  8/4	  kl.	  17.30	  –	  ca.20.00	  
Nanna	  melder	  sig	  frivilligt	  til	  at	  lave	  sedler	  til	  oprydningsdag	  og	  dele	  dem	  ud.	  



Nanna	  husker	  at	  inkludere	  tag	  af	  cykler,	  der	  vil	  foregå	  på	  oprydningsdagen.	  Efterfølgende	  
har	  folk	  4	  uger	  til	  at	  fjerne	  dem.	  

• Maling	  af	  bænke	  

o Nanna	  snakker	  med	  Ronald	  om	  hvad	  der	  skal	  gøres	  og	  købes	  ind.	  

o Kristian,	  Andreas,	  Simon	  og	  Simon	  køber	  ind.	  De	  sætter	  selv	  dato	  for	  dette,	  som	  
selvfølgelig	  er	  før	  tirsdag	  d.	  29/4.	  

o Vi	  aftaler	  at	  mødes	  tirsdag	  d.	  29/4	  kl.	  17.30	  foran	  fællesbygningen.	  

FASTPUNKT:	  KLAGESAGER	  
Uheldig	  opførsel	  ved	  fællesbygningen	  (Nanna)	  
Karl-‐Emil	  Nielsen	  har	  indgivet	  en	  klage	  vedr.	  folk	  der	  ikke	  bor	  på	  kollegiet,	  men	  som	  stadig	  
benytter	  cykelskurene	  samt	  MC	  parkeringen	  bag	  ved	  fælleshuset.	  To	  gange	  er	  der	  blevet	  smadret	  
lamper.	  Han	  foreslår	  at	  montere	  aflåste	  låger	  på	  skurene	  ved	  mc	  parkeringen,	  så	  kun	  beboere	  har	  
adgang	  til	  det.	  Endvidere	  ønsker	  han	  at	  rådet	  tager	  stilling	  til	  problematikken	  om	  at	  unge	  fra	  
lokalområdet	  angiveligt	  benytter	  arealet	  omkring	  fællesbygning	  uhensigtsmæssigt,	  som	  kan	  
udvikle	  sig	  til	  mere	  alvorligt	  hærværk.	  Foreslåede	  løsninger	  er	  skilte	  og	  bevægelses-‐styret	  lys.	  

Beslutning:	  

Der	  skal	  måske	  sættes	  skilte	  op	  som	  præventiv	  effekt.	  KKO-‐Lotte	  synes	  skilte	  var	  en	  god	  idé.	  Nanna	  hører	  
Ronald	  om	  hvad	  han	  synes.	  	  

KLAGE:	  
Melvin	  (1408)	  har	  klaget	  over	  Anders	  (1407),	  der	  ifølge	  Melvin	  taler	  højlydt,	  når	  han	  taler	  efter	  klokken	  21	  
om	  aftenen.	  Rådet	  indstiller	  Anders	  til	  en	  klage.	  Morten	  skriver	  om	  klagen	  til	  PKS.	  Nanna	  tager	  fat	  i	  Lotte	  og	  
orienterer	  om	  sagen.	  
	  
FASTPUNKT:	  SVAR	  TIL	  KOLLEGIANERE	  (om	  tilskud	  osv.)(Morten)	  

Ovne	  til	  køkken	  (Morten)	  
De	  er	  nu	  sat	  på	  langtidsbudgettet	  med	  11.000	  i	  år	  og	  fremadrettet	  11.000	  hvert	  7.	  år.	  

Brandpåbud	  (Simon)	  
Rådet	  beslutter	  i	  samråd	  med	  Cafu	  og	  centerbygningsansvarlig	  at	  pladsfordelingsplaner,	  
evakueringsinstrukser	  samt	  driftsjournaler	  fremadrettet	  er	  en	  opgave	  for	  centerbygningsansvarlig.	  Dette	  
skal	  også	  fremgå	  af	  kontrakt,	  som	  Simon	  Pham	  skal	  lave	  en	  ny	  af.	  

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.	  

Dennis	  er	  igen	  ikke	  til	  at	  få	  fat	  på,	  men	  Camilla	  intensiverer	  indsatsen.	  



Forespørgsel	  om	  at	  bringe	  lokalavisen	  tilbage	  (Andreas)	  
På beboermødet besluttede vi at aviserne bliver placeret i centerbygningen. 

Netværksudvalget	  (NU)	  og	  KAF	  (Kristian	  +	  Mikkel	  +	  Simon)	  
Mikkel	  fra	  NU	  har	  stadig	  ikke	  opdateret	  mail-‐listen.	  Kristian	  rykker	  ham.	  

	  

Camilla	  har	  undersøgt	  priser	  for	  Yousee	  og	  Boxer	  som	  ny	  TV-‐udbyder.	  Dette	  bliver	  lagt	  på	  Facebook.	  

Andreas	  undersøger	  om	  mulighed	  for	  at	  få	  gratis	  kanaler	  fra	  Yousee	  mod	  at	  de	  overvåger	  kanalforbruget.	  
Andreas	  skriver	  desuden	  til	  Dansk	  digital	  center	  og	  hører	  om	  situationen	  med	  Trørød	  gør	  en	  forskel	  (de	  får	  
deres	  tvsignal	  gennem	  os)	  samt	  skriver	  til	  Trørød	  og	  informerer	  dem	  om	  vores	  beslutning	  om	  stoppe	  med	  
KAF	  og	  starte	  med	  fællesantenne.	  

Rådet	  vil	  gerne	  have	  et	  bestyrelsesmedlem	  med	  i	  KAF.	  Andreas	  melder	  sig	  til	  at	  tage	  med	  til	  møderne.	  
Simon	  Andersen	  tager	  også	  med	  nogle	  gange.	  

Hjemmeside	  (Kim)	  
Referater	  fra	  beboermøde	  og	  rådsmøder	  skal	  lægges	  op.	  Kim	  overtager	  for	  Mikkel.	  

Desuden	  skal	  skrives	  på	  hjemmesiden:	  

• Information	  om	  deaktivering	  af	  brandalarm	  i	  tilfælde	  af	  falsk	  alarm.	  

• Simon	  Andersen	  sørger	  for	  også	  at	  udprinte	  sedler	  om	  brandalarm	  og	  hænge	  op	  ved	  siden	  af	  
aktivlister.	  

• Linket	  til	  kalenderen	  skal	  på	  hjemmesiden.	  

• Morten	  har	  skrevet	  rådstelefonen	  på	  aktivlisten.	  

Studierum	  (Nanna	  og	  Simon)	  
Møbler	  til	  studierum	  er	  nu	  blevet	  bestilt.	  Vi	  laver	  det	  til	  en	  arbejdsdag	  sammen	  med	  oprydningsdag.	  
	  
Teambuilding	  (Simon)	  
Camilla	  laver	  en	  doodle	  til	  en	  Malmö-‐tur.	  

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

Brandinspektion	  
Det	  overvejes	  om	  dette	  snart	  skal	  foretages	  igen.	  Brandinspektørerne	  har	  taget	  det	  til	  overvejelse,	  
men	  grundet	  sagens	  hemmelige	  natur	  kan	  videre	  ikke	  nedfældes	  i	  referatet.	  



Cykelrazzia	  
Til	  oprydningsdag	  sætter	  vi	  orange	  strips	  på	  alt.	  Helst	  cykler.	  Efterfølgende	  finder	  vi	  ud	  af	  at	  advare	  
folk	  om	  at	  de	  skal	  fjernes.	  

EVT	  

Ophæng	  til	  stikdåser	  	  

Kim	  hænger	  stikdåser	  op	  i	  rådslokalet	  og	  musiklokalet.	  

Rådsmøde	  som	  internt	  Facebook-‐event	  
Camilla	  står	  for	  det.	  
Camilla	  laver	  desuden	  Facebook-‐event	  for	  oprydningsdagen.	  

Falck-‐abonnement	  (Kim)	  
Kim	  ringer	  til	  Falck	  for	  at	  høre	  om	  vores	  abonnement.	  

Nyindflytterseddel	  (Nanna	  +	  Andreas)	  
Hvor	  er	  den??	  Nanna	  og	  Andreas	  leder	  efter	  den	  i	  Dropbox	  +	  andre	  steder.	  

Morten	  skriver	  op	  at	  Charlotte	  har	  fået	  en	  nøgle	  til	  rådslokalet	  
Næste	  Rådsmøde:	  ??	  d.	  ??.	  april	  kl.	  19.30	  
Kage:	  	  ??	  
Rådstelefon:	  Kim	  

Roller	  i	  rådet	  

• Kim	  	   	   Telt,	  Hjemmeside	  

• Nanna	   	   Oversætter	  til	  engelsk,	  Åbent	  Hus-‐repræsentant,	  KKO,	  Inspektør-‐kontakt	  

• Christian	   	   	  

• Morten	   	   DFK,	  Formand,	  Bestyrelsen,	  Dropbox,	  Kalender,	  Referent,	  Mailansvarlig	  

• Simon	  Pham	   Kasserer	  

• Andreas	   	   Næstformand,	  Bestyrelsen,	  DFK,	  Brandinspektion,	  KAF	  

• Simon	  Kofoed	   Brandinspektion,	  KAF	  

• Camilla	   	   Åbent	  Hus-‐repræsentant,	  Facebook-‐ansvarlig	  

• Kristian	   	   KKO,	  NU-‐kontakt,	  CAFU-‐kontakt	  

	  


