Månedligt køkkenrådsmøde indkaldt af FU
Mads Thorsen

6. november 2020

Referat af Køkkenrådsmøde tirsdag d. 06/10-2020
Klokken 18:00 i Café Studiestoppet
Alle er velkomne til at deltage i dette møde og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand!

Dagsorden:

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse
Thor er valgt som referent mødet er lovligt indkaldt

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

Referaterne kan først godkendes ved offentliggørelse.

3. Beretninger fra
a. Mette

i. Nyt affaldssystem: Tjek Mettes Facebookopslag på
Hjortespringkollegiet – Officielle udmeldinger. Der kan også findes
mere på Herlev kommunes hjemmeside. I affaldsgården står et skur
der skal erstatte storskraldsrummet i kælderen – alt affald vil foregå
udendørs fremover. Det er en politisk beslutning, den er ikke taget
af kontoret. Giv det lige en chance før I klager, det kan godt være at
det fungerer bedre end vi lige tror. Det skulle være gået i gang i
slutningen af den forgangne uge, men det har været varslet et år i
forvejen. Sorteringspjecer rykkes efter, de skulle komme fra
kommunen. Der kommer ikke andre spande end de nævnte.
ii. Studietjek er i fuld gang, der er deadline på mandag d. 12. oktober.
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iii. Opdatering af internet. Der afventes svar fra bestyrelsen. Ved positiv
melding får vi 100mbit op og ned i løbet af 14 dage, men ca. en
times skiftetid hvor der ikke er internet.
iv. Svar til planteudvalget. DAB giver mulighed for at man kan søge til
grønne initiativer. Mette forslår et drivhus man kan søge penge til.

b. Forretningsudvalget

i. Godkendelse af planteudvalget. Et udvalg der er for folk med stor
eller lille interesse for planter. De laver svampeture og grønne
initiativer på kollegiet. Man må også godt suge information fra
facebookgruppen uden at deltage. Afstemning: Vedtaget

ii. Der kommer alligevel et introevent d. 23. oktober. Det bliver
alkoholfrit, men pisse godt!
iii. Frivilligfrokosten er aflyst.
iv. Idéer til forskønnelse af fællesområdebudgettet til beboermødet
ønskes. Der forslås internet på køkkenerne, bedre cykelstativer for
og bag kollegiet, skraldespande ved brandudgange.

v. Fra beboerne: Det ønskes at kontoret snart sorterer de efterladte
cykler fra.
vi. Fra beboerne: Skiltning af blokkene ønskes (blok 1, 2 & 3).
vii. Beboermødet: Bestyrelsesformanden møder op den første time.
viii. FUs begrænsninger af aktiviteterne mht. corona tages op hver
anden søndag.
c. Baren

i. Alle bestyrelsesposter er på valg til beboermødet.
Bestyrelsesmedlemmer har ansvaret for baren i fællesskab,
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herunder ansætter og evt. afskediger de ansatte i baren, og
samarbejder med eksterne partnere. De står IKKE for den daglige
drift, med mindre at der er sygdom blandt de ansatte. De er også
ansvarlig for karantænesager.

d. Idrætsforeningen

i. Ca. 15 medlemmer
ii. Vi har i øjeblikket stort fokus på tilmelding til OCR-løb, hvis man vil
joine må man endelig kontakte Emil Jensen, 1242, eller Thor HvidOlsen, 1321.
iii. Vi kigger på at få sat mere hjortemerch til salg, gå endelig ind og

stem efter interesse i det opslag der er kommet op på
facebookgruppen Hjortespringkollegiet.
iv. Vi har lavet et event med Bison Boulders, hvor man kan møde op og
klatre med 50 kroners rabat (i form af gratis skoleje). Fremmøde
koster derfor 100 kroner og jo flere der møder op desto mere rabat
får vi ydermere på medlemsskaber.

v. Kommunen får tilsendt information om hvordan HSI forebygger
COVID-19 smitte, hvilket er en faktor der vidner om at der er tanker
på det når vi kører vores idrætshold.

4. Beretninger fra stående udvalg (Alle ansøgninger er vedhæftet):
a. Aktivitetsudvalget

b. Indflytningsudvalget
c. Caféudvalget
d. Sportsudvalget
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e. Sommerfestudvalget
f. PR udvalget
g. Miljøudvalget
h. Vinudvalget
i.

Håndværkerudvalget

Værktøjsansøgning: 5000 kroner til diverse inventar – Godkendt.
Tæpperenser: 2300 kroner til en tæpperenser og andet - Godkendt
j.

Pooludvalget

k. MC udvalget
l.

Nøgleservice udvalget

5. Forslag
a.

6. Eventuelt
a. Kasserersuppleant søges da Thor skal skrive speciale og gerne vil aflastes.

Kassererposten kræver ca. 4 timer om måneden og handler mest om at

have styr på nogle regneark, udarbejdet af en revisor, og koordinere
økonomi med forskellige projektarrangører. Det er en ret fed post hvis
man gerne vil have indflydelse i de aktiviteter der foregår på kollegiet, da
det giver et ret grundlæggende overblik over hvad der bruges penge på.
Man forvalter en årlig pulje på 140.000 kroner. Kasserersuppleanten vil
grundlæggende blive oplært til at overtage kassererposten.

Med venlig hilsen
Forretnings udvalget

