Køkkenrådsmøde tirsdag den 1/9/20
1. Valg af referent: Erik, Dirigent: Thor
2. Mødets lovlige indkaldelse og godkendelse af dagsorden: godkendt
3. Beretning fra
a. Mette
i. Udetrappe ved blok 1 og 2 renoveres; still ikke cykler og motorcykler for tæt på.
ii. Opdatering på Covid-19 retningslinjer for køkkenerne: Reglerne bliver hængt op på
køkkenerne. Reglerne skyldes beboere der er udtrykke og ikke ønsker at fortælle
køkkenet at man er utrykt for sig selv eller sine nærmeste. Bonus altanerne må
man gerne havde gæster.
1. Ingen gæster på køkkenerne
2. Hold afstand til hinanden
3. Vask hænder på vej ind og ud af køkkenet
4. Meld til kontoret hvis man er smittet
iii. Der er beboermøde den 3. november. Grundet covid-19 så skal man tilmelde sig 14
dage før så der er plads til alle.
iv. 1 oktober lukkes skakter og der skal sorteres i grønne affaldsspande som der
udleveres. Der kommer retningslinjer for hvordan det skal gøres og skiltning.
v. Der er kommet håndsprit ved hovedindgange og der kommer flere.
b. Forretningsudvalget
i. Forretningsudvalget søger en kasser og suppleant. Dette vil indebære at lære af
Thor – den nuværende kasser – med forhåbentlig overtagelse af kasserer posten i
løbet af foråret. Spørg ude på køkkenerne om der er nogle der vil overtage den
post.
ii. Planlægningen af frivillig festen er begyndt der kommer dato og tema senere.
iii. Opstart af nyt udvalg – Planteudvalget, de vil skabe et grønnere kollegiet med mere
interesse for planter.
iv. Grundet FU formands skema, ville Mads ikke være til stede til køkkenrådsmøderne
det næste halve år, derfor vil møderne styres af andre FU medlemmer.
c. Baren
i. Baren søger en bestyrelsessuppleant: Posten er kun frem til beboermødet i
november hvor alle i bestyrelsen er på valg. Casper Lynne værelse 2336 og Josefine
Jensen 1230 stiller op. De giver en kort præsentation og der stemmes hvor Casper
vandt.
ii. Der har været problemer med økonomien men der er ved at være styr på det. Der
er en ny gamle kasser på som kommer og fremlægger de sidste tre års økonomi til
beboermødet.
d. Idrætsforeningen
i. Der er nu tilmelding til HSI som koster 100 kr på halvår. Det er to gratis prøve
gange. Man kan komme til Fodbold, Yoga og OCR.
ii. Man kan leje våddragter fra HSI der er billigere for kollegianerne.
iii. Man kan leje en relativ kraftig bluetooth højtaler
iv. Mette efterspørger en folder til nye og det arbejdes der på

v. Der efterspørges volley det er en mulighed da hallen på skolen ved siden af er lejet
i en time mere end den bruges. Det kræver bare en tovholder.
4. Beretninger fra stående udvalg:
a. Aktivitetsudvalget
i. Intet at berette
b. Indflytterudvalget
i. To ansøgninger til Tour de Kolle: på 10.000 og 12.000 kr augmentet for den dyre er
at vi normalt bruger over 10.000 kr. Det vides ikke helt hvad det kræver af ekstra
tiltag med Corona så der er en større buffer. Flertal stemmer for tour de kolle.
Flertal stemmer på den dyre
c. Cafeudvalget
i. Intet at berette
d. Sportsudvalget
i. Fitnessrummet åbner op igen, med restriktioner. Se opslag på officielle
udmeldinger for mere information.
e. Sommerfestudvalget
i. Intet at berette
f. PR udvalget
i. Intet at berette
g. Miljøudvalget
i. Intet at berette
h. Håndværker udvalget
i. Der er bygget et værksted.
ii. Det efterspørges afmærkning ude ved parkeringspladsen som har været planlagt
længe.

