
Referat af køkkenrådsmøde d. 02-04-19 
1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige 

indkaldelse. 
Thor er referent. 

2. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra forrige 

møde. 
Godkendt. 

3. Beretninger fra: 

a) Mette  

• Brandindspektør kommer 
Det er udsat til oktober pga. mangler, der lige skal klares først. 

• Studiecheck  
Det køkken hvor alle har afleveret hurtigst eller har dispensation får en præmie. 

Der er et par stykker der er 1-2 fra at vinde en Moccamaster kaffemaskine. 

• Ny afskærming og hegn ved volleybanen 
Der kommer noget træhegn a la der der er mellem garage og blok 1, ved volleybanen – i 180cm 
højde. 

• Opbevaring af mellemdør 
Hængslerne er individuelt påsat til hvert værelse og derfor er døren individuel. Har den stået på dit 
værelse da du flyttede ind har du ansvar for den. En ny mellemdør koster omkring 6000 da det er 
arkitekttegnet. 

• Andet 
Der er bestyrelsesmøde på mandag, har man noget til bestyrelsen kan man henvende sig til Karen 
(K6) eller Simon (K6) 

• Lukketid 
Tirsdag d. 9. april er kontoret lukket. 

b) Forretningsudvalget 
• Der skal vælges 1 ny nøgleservice Afstemning 
Tre stiller op. 

Annaline (2330) er valgt. 

• Pool/bassin udvalg 
Der er oprettet et nyt udvalg med ansvar for indkøb af ny pool, opsætning, rensning og fjernelse når 
sommeren er slut, de to første punkter i samarbejde med sommerfestudvalget ved de første to. (Er 
det ikke kun oprettet så hvidt poolen bliver købt af sommerfestudvalget?) 

Nuværende medlemmer er: Thor, Nicole, Melanie, Christian & måske Katja. 

Det er oprettet. 



c) Baren 
Der er styr på konto og ny kasserer.  

d) Idrætsforeningen (HSI) 
• Boulderingaftale 
HSI er ved at indhente en specialaftale, gå ind og skriv jer op på listen over interesserede så vi har 
noget at forhandle med dem om. 

• Betaling til august 
Man kan blive medlem af foreningen fra August, det vil koste lidt (under 200 pr. 6. måned ) 

4. Forslag 

a) Beløb til udearelaer skal også dække indendørs. 
Det foreslås at beløbet der er afsat til udearealerne ændres til forskønnelse af kollegiet. 

Vedtaget. 

5. Beretninger fra de stående udvalg: 
(Alle ansøgninger er vedhæftet) 

a) Aktivitetsudvalget 
Der kommer store hvededag, non-alcoholic dag før store bededag. 

K&C er en succes, dette er den sidste søndag i måneden kl. 16, der er foredrag indtil sommer. 

b) Indflytningsudvalget 

c) Caféudvalget 

d) Sportsudvalget 

e) Sommerfestudvalget 
Er gået i gang, der er møde d. 15. 

f) PR-Udvalget 

g) Miljøudvalget 

h) Vinudvalget 
Holder vinsmagning d. 18. maj.  

i) Håndværkerudvalget 

6. Eventuelt 

a) Musiklokale/-skur 
Kåre og Johs vil gerne have et musiklokale/-skur. De vil gerne være med til at bygge det. 

Mette forslår mobile skurvogne. 

Bo forslår at man kan låne baren i stille perioder (nå Mette ikke er på kontoret). 

b) Musiklokale/-skur 
På fredag (d. 5. er der musik på hjorten) 



c) Køkken 18 ønsker flere fliser 
Ved hullet ved volleybanen., det samme ved parkeringspladsen. (Grundet at det er mudret) 

d) Køkken 18 ønsker en rengøringsliste 
Mht. at kunne tjekke op på om rengøringsfolkene gør alt det de skal. 

e) Parkeringsplads 3 
Holdes spærret grundet bøvlet administration. 

f) Opmaling af parkingspladser. 
Mette undersøger om vi selv må male parkeringspladserne op. 


