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2. Indkaldelse til Beboermøde tirsdag d. 5/03-2019  

 

OBS: MØDETIDSPUNKT KL 18:00! 

NB: Alle beboere har stemmeret  og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand! 

I forlængelse af beboermødet vil der blive afholdt et køkkenrådsmøde hvor kun 

køkkenrepræsentanterne har stemmeret. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent, referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse.  

Dirigent: Erik S. H.  Referant: Rune M. 

Mødet er lovligt indkaldt. 

 

2. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen er godkendt. 

 

3. Beretninger fra forretningsudvalget: 

 Krænkelsespolitik 

Krænkelsespolitik er diskuteret i FU og hvis man på nogen måde føler sig krænket så kan 

man altid henvende sig på kontoret og så vil der blive taget stilling til sagen derfra. 

 

4. Beretninger fra kasserer 

 FU, Forretningsudvalget 

- Godkendt  

 

5. Beretninger om institutionens drift: 

 Beretninger fra kontoret 

 Nyt storskraldsområde med sortering 

Herunder vil affaldshåndteringsekspert Anita Aagaard Kristensen fra teknisk 

forvaltning holde en debat om affaldssortering for at høre beboernes 

meninger. 

 

Debat 

 

 

Klokken 18:00 i Studiestoppet  
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-Hvornår træder det nye system i kraft? oktober for madaffald, resten har vi 

allerede.  

-Hvor tit vil affaldet blive hentet (luftgener)? én gang om ugen er tilstrækkeligt 

baseret på lignende instutioner. 

- Det er vigtigt at sortere affaldet, for det er en ressource for både naturen og 

kommunen. 

- fungerer det på regionalt niveau? Vi arbejder derhen af.  

- hvor rigid er sorteringssystemet? hvor krakilske skal vi være med 

sorteringen? hvis du kan holde emballagen over hovedet, er det rent nok, 

pizzabakker skal dog til forbrænding og ikke i pap. 

- hvordan kommer storskrald til at fungere?  

- Hvad er konsekvensen hvis vi ikke sorterer ordentlig? Der vil altid være nogle 

få der ikke vil indordne sig til en sådan ordning. Der vil ikke være bøder eller 

lignende. Få procent må godt være fejlsorteret hos forbrændingen. 

- Er der et system til dem der bor langt fra sorteringsområdet? Nej det er en 

pligt der skal gøres og det giver god motion.  

- Der kommer halvtag over noget af det nye storskrald, så der stadig er 

mulighed for at klunse brugbare møbler, efterladt af andre beboere. 

- Er der mulighed for fleksibel afhentning, så vi slipper for overflydte 

containere? containere bliver tømt hver fjerde uge, med mindre der bliver 

ringet. Intervallet kan godt ændres. intervallet skal sættes så det kan klare 

spidsbelastning, uanset hvor ofte der er spidsbelastning. 

- Hvor mange forskellige skraldespande kommer der på hvert køkken? Der 

regnes foreløbigt med 4 forskellige 

- Kommer der en spamnd til glasskår? Det er en mulighed.  

-Der er en hjemmeside hos kommunen, hvor man kan se mere om 

affaldssortering, hvis man er i tvivl. 

 Drøftelse af forårsbeboermødets budget 

 - Det foreslås at der stemmes om interesse i at få thommys stilling genindført.  

 godkendt 21 for, 1 blank, 0 imod 

 - Budgettet er - Godkendt  

 - Drivenow på p ladsen. DAB prøver at få en fællesaftale med drivenow 

 

6. Indkomne forslag 

 Tilføjelse til ordensreglerne 

Følgende ønskes tilføjet: 

"Bruges for mange elapparater samtidig så det samlede elforbrug på værelset overskrider 

1400Watt er der risiko for brand. Du har pligt til at spørge på kontoret for guidelines til 

elektriske apparater hvis du er i tvivl." 

Afstemning 

- Godkendt  
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 Penge til udearealer i august går til klatrevæg 

Det foreslås at penge til udearealer i august kan gå til klatrevæg så vi kan søge DAB's fond og 

selv kan ligge noget af beløbet. 

 

budget for klatrevæg 78998,9 kr 

indendørs i blok 3 ved siden af "hullet" ved booking vaskeriet. 

kontakt med proffesionel klatrebygger så alle sikkerhedsregler overholdes. 

-Tilføj midler til at væggen kan låses af for fulde mennesker. 

 

 

Afstemning 

- Godkendt  

 

7. Valg af ledige poster 

 Forretningsudvalget 

Valg af ny formand 

Afstemning 

Mads Thorsen er valgt til ny formand 1322 

 

Valg af ny kasserer. -Den forrige vil fungere som kasserer indtil juli og dette vil være 

oplæringsperiode. 

Afstemning 

Thor fortsætter som kasserer, med en suppleant, mens Thor er på udveksling 

 

 Baren 

Valg af ny barbestyrelsessuppleant. 

Afstemning 

Alex Lund Bennedsen er valgt 

 

 

8. Eventuelt 

Taget bliver snart tjekket. Der kommer en tagmand og ser på det. 
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Indkaldelse til Køkkenrådsmøde tirsdag d. 5/3-2019  

 

OBS: MØDET vil blive afholdt i direkte forlængelse af beboermødet 

NB: Alle er velkomne til at deltage i dette møde men kun køkkenrådsrepræsentatnerne kan stemme. 

 

3. Valg af dirigent, referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse.  

 

2. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra forrige møde. 

3. godkendt 

  

4. Ansøgninger fra udvalg og beboere 

 Aktivitetsudvalget 

Fastalavn 

1552 kr 

Ændring: Alt godkendt fra FU udover buffer på 150 kr og drikkevarer fra FU's overskudslager. 

Afstemning 

- Godkendt  

 

 Sportsudvalget 

Sportsudvalget vil gerne sælge to gamle vægtstænger. Pengene går tilbage til FU. 

Afstemning 

- Godkendt  

 

5. Eventuelt 

i FU råber vi op for at finde ud af hvor mange der kommer til køkkenrådsmøderne. I må meget 

gerne blive ved med at komme til køkkenrådsmøderne 

 

Mødet er hævet 

 

Med venlig hilsen 

Forretnings Udvalget 

Efter beboermødet i Studiestoppet  


