Bestyrelsesmøde d. 12.02.2020:
Godkendelse af referat: Godkendt.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Dagsorden:
1. Få lavet et andet coverbillede til facebookgruppens væg. Et oversigtsbillede over hvor man
kan dumpe sit storskrald. Oplever at flere ikke ved hvor de skal gøre af ting der ikke kan
komme i de normale beholdere. Et oversigtbillede ville formentlig hjælpe herpå og er
billigere end at sætte certificerede skilte op ved beholderne.
-

Vedtaget! På dansk og engelsk.

2. Studierummet:
Rummet er blevet låst af, indtil vi beslutter hvad der skal ske med rummet. Kunne
udlejning af rummet være løsningen? Så ved vi hvem der kommer der samt vi vil kunne
sanktionere regelbrud. Det vil også give ringe mening hvis vi valgte at søge om midler til at
gøre rummet mere lækkert, hvis vi ingen opsyn med rummet har. Så ender det som det er
lige nu. Altså med rygning, hashrygning, vilde fester, ødelagt inventar, høj larm midt om
natten, folk der overnatter dernede (selv folk der ikke bor her).
Med udgangspunkt i situationen fra før rummet blev låst af, så skal vi have fundet en
holdbar løsning for fremtiden.
Ud fra de holdninger som beboerne kommer med via facebookgruppen, så tyder det på at
folk uanset ikke havde tænkt sig at bruge rummet når det konstant lugtede af cigaretrøg.
Det kunne der dæmmes op ved via en udlejningsordning.
-

-

Stemt for at det bliver en udlejningsordning. Hjælp af kollegiekontoret ift. regler for
udlejning alla dem ved fælleshuset.
Foreslår: Ingen depositum. Men personlig hæftelse med 100 kr. i selvrisiko.
Men vi er åbne for andre kollegiers løsninger af sådanne fællesrum.
Efterlade studierummet rydeligt + evt. støvsuge.
Hør kollegiets beboer – lav et opslag på Facebook om tankerne bag og hører om
beboerne har nogle bedre forslag. Vi er klar til at sætte en forsøgsperiode i gang med
en evt. revidering af ordningen på beboermødet.
Hør kollegiekontoret af om det kan lade sig gøre at sætte videoovervågning op ved
studierummet, så det kan løse problemerne med hærgen af rummet. Hvad kræver det
ift. samtykke fra beboerne på kollegiet at sætte videoovervågning op?

3. Gerne min. 3 bestyrelsesmedlemmer til budgetmøde med kollegiekontoret d. 1. april 2020,
kl. 13.00. Adresse: Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th? (gamle bestyrelse mente det var her
på kollegiet det blev holdt)

Hvis vi er under 3 der kan møde er vi ikke beslutningsdygtige, men vi kan forsat godt holde
budgetmødet. Vi er 3 der kan komme! Hør om det ikke er her på kollegiet som det bliver
holdt, som sædvanligt.
4. Find ud af hvornår hende repræsentantens møde holdes og om vi skal møde op fra
kollegiets side?
Orientering fra formand og kassere: (fx nye emails og andet – hvis man har noget nyt at sige).
Status på klager: En enkelt der har klaget over røg og larm fra studierummet – har rettet
henvendelsen videre til kollegiekontoret. Talt med Thorfinn og han har ikke længere adgang til at
se hvem der benytter sig af nøglechippen længere, ej heller har kollegiekontoret. Det er den nye
databeskyttelsesforordning der gør forskellen. Vist kun politiet der kan tilegne sig de oplysninger.
Løsning har midlertidigt været at aflåse lokalet.
Problemet er at vi ikke kan tage dem på fersk gerning i at ryge og overnatte dernede.
En langsigtet løsning kunne være at gøre rummet mere lækkert, så flere beboere ville bruge
rummet og måske på sigt udsluse dem som ikke kan opføre sig ordentlig. Vil nok kræve en form
for udlejningsordning som med fælleshuset for at de ikke bare ødelægger rummet igen.
Andet?
Vi vil gerne takke ja til mobilepay-løsning til fælleshusudlejning, hvis der kan findes en praktisk
smart løsning på det.
Næste møde? Mandag d. 9. marts, 2020, kl. 18.00

