Beboerrådsmøde indkaldt af FU
Mads Thorsen

04. november 2020

Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 03/03-2020
Klokken 18:00
Dagsorden:

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse
Erik referent

2. Godkendelse af dagsordenen, samt referat af forrige møde.
Godkendt

3. Beretninger fra
a. Institutionen
i. Formanden vil være tilstede fra 18-19
1. Spørgsmål til formanden for kollegiets bestyrelse
a. Hun har siddet her i 7 år
b. Spørgsmål omkring Corona:

i. Der har været henvendelser om utilfredshed.
Bestyrelsens holdning har ikke været de ikke vil i
dialog. Man skal dog passe på folk der er sårbare
og bestyrelsen vil ikke være en del af at kollegiet
bliver et Corona hotspot. De ville gerne give lidt
frihed til beboerne selv kan lave regler. Der var

møde i september hvor der høres at der var lidt
medinddragelse af beboerne gennem
forretningsudvalget.
FU formanden kan kontaktes på fu.hjortespring@gmail.com
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ii. Der kunne godt ønskes et sted at se hvad der
diskuteres i bestyrelsen og hvad der sker af nye
ting med Corona situationen.
1. Svar: der er et forkortet udgave af
bestyreslesmøder der udgives. Desuden er

det generelt den daglige drift med mindre
der går noget som fx baren der åbner
uforsvarligt.
iii. der spørges hvorfor baren er lukket. Det er
barens bestyrelse der har besluttet det. Det
menes ikke at være ansvarligt at åbne når man

kun kan åbne til kl 22 og med et
forsamlingsforbud på 10. Når
forsamlingsforbuddet hæves til omkring 50 så
kan der igen åbnes i en eller anden form. Der
siger formanden at hun støtter op om dette.
iv. Hvor finder man de forkortede

bestyrelsesreferater.
1. På DAB’s hjemmeside. Det ønskes at de
sættes på vores egen hjemmeside. Der er
nogle der gerne vil læse referatet fra det
sidste møde. At få referatet ud så kan det
hjælpe med at få interesse blandt beboere

til at argergere sig i kollegiet
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v. Sidste bestyrelsesmøde om Corona har ikke
nogen beslutninger det var mere et opklarende
møde for bestyrelsen.
vi. Bestyrelsen består af en formand som er politiker
og anden viceborgmester i kommunen og så en

anden politiker som er viceborgmester, en fra
DTU og en fra KP og så en fra DAB og to beboere
og Mette til at opgaverne. Det er basalt set
samme måde kollegiebestyrelsen er sammensat
for at få noget kontinuitet. Generelt vælges
uddannelsesinstitutions repræsentanterne ud fra

hvor mange der bor som er studerende men det
er også lidt et spørgsmål om hvem der vil være
med i bestyrelsen da de kan være svære at finde.
vii. Bestyrelsen arbejder med alt det der ikke er
daglig drift meget af det er økonomi.

ii. Beretninger fra kontoret
1. Vi er gået i gang med at sortere. Det er meget vigtigt man gør
det og hvis man ikke gør det korrekt, kan det medføre bøder.
Mette snakkede med kommunen om vores behov for skrald.
Det har dog vist sig ikke at være kapacitet nok. Det bliver kun
hentet en gang om ugen i modsætning til før hvor det var to

gange om ugen. Hvis vi sortere godt så burde det kunne
håndtere det.
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2. Internet er forsinket da internetudbyderen ikke kan levere en
firewall grundet Corona. Det vides ikke helt hvornår det
kommer.
3. Der kommer flere dispensere af håndsprit.
4. Der kommer nye vogne i kælderen som man skal bruge sin

brik til at låse op og låne.
5. Der pointeres at affaldsmængden øges da vi bruger
køkkenruller til at tørre hænder. Mette søger for mere
køkkenrulle
6. Det kommenteres at plast affald generelt er noget at det der
er mest af.

7. Der kommer farligt affalds sortering
8. Der spørgers om der er skåret ned på rengøring. Der skal man
skrive til Mette hvis der ikke gøres rent.
9. Efterspørges om man kan få internet på køkkenet og det er
dyrt men er forslag til udeareal budgettet.
10.Rengøringen giver restaffald og madaffaldsposer

iii. Gennemgang og godkendelse af regnskab
1. Forslag om at spare antenneudgifter og ikke havde en TV
pakke, det kan FU gå videre med.

b. Forretningsudvalget
i. Valg af bestyrelsesrepræsentant på toårig periode

1. Casper som siddende bestyrelsesmedlem forklarer hvad det
går ud på. Mette forklarer det ikke kræver erfaring men det
giver en god erfaring til fremtiden og mulighed for indflydelse.
FU formanden kan kontaktes på fu.hjortespring@gmail.com
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2. Casper Lyhne stiller op. Han giver en kort præsentation af sig
selv. Han bliver mindst boende to et halvt år så kan side den
fulde periode ud. Han stemmes ind i bestyrelsen i 2 år.
ii. Forslag til brug af 50.000 kr. til forbedring af kollegiets arealer.
Forslag:

1. Udvidelse af multibane med mål til 25.000 stykket – meget
kraftig kvalitet
2. Internet på køkkenerne
3. Cykelstativer for og bag kollegiet (er allerede sat 20.000 kr af
til det i indeværende år)
4. Udvidelse af multibane med hegn og chip dør – 2 årig projekt

til 100.000
5. Nye forslag
a. Studieområde med borde og bænke uden for baren
b. Skraldespande ved dørenene i stedet for dem der er nu.
c. Ny stige til at bryde ind på værelset.
d. Fælles wifi på gangende som dækker værelserne.

6. Den prioteret liste bliver følgende:
a. Wifi på gangende
b. Multibane mål
c. Hegn til multibane
d. Skraldespande udenfor
e. studieområde

f. internet på køkkenerne
g. Stige
iii. Regnskab godkendt
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c. Baren
i. Valg af poster i bestyrelsen
1. Valg af formand
a. Bo Heise stiller op. Der stilles spørgsmål som besvares.

Bo stemmes ind.
2. Valg af fire menige medlemmer
a. Josefine Jensen, Erik Nielsen, Casper Lyhne, Kim
Laustsen stiller op og de præsenterer sig selv. Alle
stemmes ind.
3. Valg af to suppleanter

a. Mads Thorsen og Eva Sand stiller op. De præsenterer
sig selv. Mads har ingen tandbørste. Begge stemmes
ind.
ii. Gennemgang af årsregnskab fra 17/18, 18/19 og 19/20
1. Gennemgås over livestream af Alan. Der har været problemer
med at personaleomkostninger ikke er blevet registreret i

kasserens regnskabsprogram.
2. På trods af fejl og mangler i tidligere regnskab, så er barens
værdi steget over årene, dog ikke så meget som det før viste.
3. For 19/20 har der været en god omsætning på trods af Covid19. Der har ikke været talt lagerbeholdning de tidligere år,
hvorfor posten ”varebeholdning” er steget meget i

regnskabsåret. Der har været problemer med gæld og
efterslæb i løbet af sommeren, som går mange år tilbage,
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hvor gælden ikke har noget med indeværende år at gøre, men
har skulles betales i dette regnskabsår.
Der er nu en gæld til SKAT på omkring 14.000kr, som
forventes at betales tilbage når der bliver åbnet op efter
Covid-19 lukning igen. Når dette er sket, er baren gældsfri til

det offentlige.
iii. Corona situation i baren
1. Der må ikke sælges alkohol efter 22, men bajerservice og
sodavandsmaskinen må gerne benyttes til sodavand,
cigaretter og lignende.
2. Der har været forskellige koncepter om eftermiddags åbent

eller lignende, der er ikke stemning fra barens ledelse om at
åbne op, grundet risikoen for yderligere smittespredning.

d. Idrætsforeningen
i. Siden sidst er der kommet medlemsbetaling.
ii. Der er yoga-, OCR- og fodboldhold oppe at kører her i efteråret.

iii. Hjorte-merch er efterhånden blevet en fast ting, med sports- og
hygge tøj der er relevant for året

4. Indkomne forslag
a. Tydelig markering af blokkene med skilte
i. Der er ikke et reelt forslag til hvor de skal være lokaliseret eller

hvordan de skal være udformes.
ii. Mette pointere hun sender en oversigt til alle ny tilflyttere, men er
fan af konceptet
FU formanden kan kontaktes på fu.hjortespring@gmail.com
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5. Valg
a. Er klaret tidligere.
6. Eventuelt
a. Mette siger at der stadig mangler en projekter til biograf i baren. Pengene

er der stadig
b. Mette har undersøgt mulighederne for at stemme uden at være til stede,
det må man ikke per noget lovgivning fra 1991.
c. Der kom et forslag om at sætte tider på dagsordenen

Med venlig hilsen
Forretnings udvalget

FU formanden kan kontaktes på fu.hjortespring@gmail.com

