02-11-21 Beboerrådsmøde
Dirigent og referent
Mads og Thor

Konstatering af lovligt møde
Godkendt

Besøg af bestyrelsesformanden for kollegiet.
Spørgsmål: Hvad laver I?
Svar: Vi kigger på den overordnede drift at kollegiet. Herunder tlbagekøbsklausulen v. KBH
kommune.
Spørgsmål: Er der status på klausulen?
Svar: Nej.
Spørgsmål: Hvad er tilbagekøbsklausulen?
Svar: Klausulen handler om at KBH kommune kan købe kollegiets grund tilbage på ca. 40 mio (Meget
billigt) i 2040.
Spørgsmål: Kan vi ikke bare give inventar til andre kommunale bygninger?
Svar: Nej, det ville vi kunne hvis kollegiet var kommunalt og ikke selvejede.
Spørgsmål: Har man taget fat i Hjemfaldspligt Danmark?
Svar: Der er prøvet at melde os in i en kollegieorganisation med fokus på hjemfald. Nu prøver vi at få
Herlev kommune til at hjælpe. Dette er et forsøg på ikke at skulle betale for meget for at få hjælp.
Spørgsmål: Hvad risikerer vi, som nuværende beboere, ved at vi laver forbedringer på kollegiet?
Svar: At et kollegie i fremtiden ikke kan løbe rundt.
Spørgsmål: Hvad laver I ellers?
Svar: Alt andet drift-relateret der er af mere omfattende ting. F.eks. brandsikkerhed, affaldsgård,
mv.
Tilføjelse: Alle må kontakte bestyrelsen, både gennem formanden og beboermedlemmerne.
Spørgsmål: Vil en demonstration eller lignende fra kollegianernes side kunne gøre en forskel overfor
hjemfaldsaftalen?
Svar: Det lyder sjovt, men desværre nej.
Tilføjelse: Det er en god forretning fra KBH kommune
Spørgsmål: Forventer du at det vil blive sværere at få forhandlet med KBH kommune hvis
Enhedslisten vinder KBH?
Svar: Nej.

Barens punkter
Regnskab
Omsætningen var faldet gevaldigt, lagerværdien er til gengæld steget. Årets resultat er ca. 5.000
kroner.

Valg til barens bestyrelse
Bo er valgt som formand
Josefine, Erik, Victor og Dennis er valgt ind i bestyrelsen.
Ingen er valgt til suppleanter

Kontoret
Blomstereng
Som afdeling kan man få en blomstereng
Vi kan få blomsterfrø til 100 kvadratmeter
Det kræver, at der bliver fjernet noget græstørv. Ifølge Mette er det miljøudvalget, der skal varetage
opgaven
Casper siger, at det ikke tager lang tid
Det skal meldes inden d.15. november.
Der diskuteres alternative steder, hvor man kan placere den (cykelstien)

Regnskab
Der er betalt mere af på lån. Vi har sparet på vand. TV-pakken tager stadig penge uden at vi bruger
det.

HSI
Der er generalforsamling i morgen (Onsdag) kl 19.

Forretningsudvalget
Regnskab
Det løber rundt

Valg af bestyrelsespost
Katrine er valgt til bestyrelsen.

Valg af 3 menige FU medlemmer
Just, Casper Lyhne og Casper Larsen er valgt.

Valg af 3 suppleanter til FU
Erik, Josefine og Kim er valgt.

Allokering af 50.000 kroner
Fitness upgrades - op til 25.000 (3. prioritet)
Parkeringplads upgrades - 29.000 (2. prioritet)

Multibane upgrades - 50.000
Cykelstativer til cykelkælderen - 7.000
Forbedringer af bagindgangen bag blok 2 (Mette spørger driftchefen om det under alle
omstændigheder) - 50.000
Lektierum, evt. i samarbejde med miljø-udvalget - 25.000 (1. prioritet)
Vandpost udenfor - 50.000

Hævelse af månedligt bidrag til FU i huslejen
Forkastet

Evt.
Der mangler ansøgere på kolle.

KRM
Dirigent og referent
Mads og Thor

Afstemninger
Privat: 3000 til poolkøer mm. Er vedtaget

