REFERAT AF ORDINÆRT BEBOERMØDE LØRDAG D. 27. MARTS 2004
Tilstede: Christina 4506, Remi 4815, Andreas 3217, Uffe 2704, Morten
2717, Lasse 1105, Thorbjørn 6418, Henriette 2410, Patrick 2517, Sidse 1620,
Niklas 1622, Helle 2306.
1. Valg af dirigent og referent.
Uffe blev valgt som dirigent og Helle som referent.
Der var ingen indsigelser imod for sent udsendte indkaldelser til blok 1 og dele
af blok 2.
2. Godkendelse af Forretningsorden.
Forretningsordenen blev godkendt med 10 stemmer for og 1 blank stemme.
3. Godkendelse af referat fra Beboermøde d. 6. november 2003.
Referatet blev godkendt med 6 stemmer for og 5 blanke stemmer.
4. Godkendelse af referat fra Beboermøde d. 3. december 2003.
Referatet blev godkendt med 6 stemmer for og 5 blanke.
Grunden til de mange blanke stemmer under punkt 3 og 4 er, at ikke alle var
tilstede under de sidste møder, og kan derfor ikke vide om referatet er korrekt.
Der var forslag om udsendelse af referat med indkaldelse, men det blev afvist,
da alle referater er tilgængelig på hjemmesiden.
5. Beboerrådets beretning.
Beretningen findes bagerst i referat.
Kommentarer til beretning:
Der var et spørgsmål om, det var muligt at købe sig til en større internet
kvote, nu hvor forbindelsen bliver bedre. Internet kvoten vil blive højere, men
der kan ikke blive mulighed for uhæmmet forbrug, da vores aftale med TDC
afhænger af trafikforbruget. Desuden er der nu mulighed for køb af webspeed
igennem kabeltv.
Forslag om at søge fonde om penge til renovering og forbedring af kollegiet, da
både Regensen og Studentergaarden har fået store tilskud. Der vil blive taget
kontakt til de 2 kollegier for at få mere af vide.
Med hensyn til møbeludvalget og nyt møbelreglement blev der spurgt om, hvem der
sidder i udvalget og hvad der er blevet besluttet. Møbeludvalget består af
Patrick (BR), Lea (BR), Ole (gårdmand), inspektøren og en af møbelbankbestyrerne.
Møbeludvalget har besluttet at møblerne skal udsluses et ad gangen, men da dette
er en meget langsom proces, vil der blive arbejdet på alternativer. Problemet
har været at administration ikke har været særlig samarbejdsvillig, og det har
været svært at ligge pres på dem pga. manglende ressourcer og problemet skulle
jo gerne kunne løses i fred og fordragelighed. Der var dog enighed om, at der
skulle komme til løsningsforslag i løbet af sommeren, da det er en beslutning,
der blev taget december 2003.
Et af administrationens argumenter for den langsomme behandling af sagen er, at
det vil koste mange penge, hvis reglementet bliver ændret nu, da det drejer sig
om mange møbler der skal skaffes af vejen. Der kom forslag fra mødet om, at
Steen laver en beregning på, hvor mange penge en hurtig løsning ville koste, og
så kunne der tages stilling til det på næste beboermøde. BR ville pålægge Steen
at lave sådan en beregning, hvis der ikke skete noget i løbet at sommeren,
desuden vil møbelsagen blive taget op på Hovedbestyrelsesmødet i april.
Til sidst et spørgsmål om, hvorfor inspektøren ikke var tilstede. BR forklarede
at det selvfølgelig ville være rart, hvis Steen var tilstede, men han er ikke
forpligtiget til det.
6. Fremlæggelse af og afstemning om budget for regnskabsåret 2004/2005.

Husleje forhøjelsen skyldes stigning i nettopriotetsydelser, fald i
renteindtægter og generelle stigninger, såsom løn og varme.
Der var en del spørgsmål til budget, som BR ikke kunne svare på. Desuden var der
kritik af, at der ikke kunne ses særlig meget på det udleverede budget. BR vil
informere mere om mulighederne for at se det fulde regnskab og budget. Desuden
blev der talt om muligheden for at revisoren kunne være med til mødet, så
beboerne kunne få svar på de regnskabstekniske spørgsmål.
Budget blev godkendt med 7 stemmer for og 4 blanke. De blanke stemmer skyldes
manglende information om budget.
7. Forslag om ændring af kollegiets netværksreglement.
Ændringen går ud på, at kollegianerne er forpligtigede til at holde deres
computere fri for virus og at hvis en computer er virus inficeret, har
netværksadministratorerne lov til at lukke for adgang til netværket fra den
pågældende computer.
Motivationen for denne ændring er at voldsomme virus angreb kan ødelægge
netværket. Netværksadministratorerne vil lave en vejledning til at holde
computeren virus fri, den vil kunne ses på hjemmesiden. Der vil også komme en
artikel i Kollegianeren om virus og virus beskyttelse.
Ændringen af netværksreglementet blev vedtaget med samtlige stemmer.
8. Forslag om ændring af kollegiets husorden.
Ændringerne består af en opstramning mht. til støj og en indførelse af Hatten i
husordenen.
Den nye husorden vedtages med 10 stemmer for og 1 blank stemme.
9. Valg af Beboerrådsmedlem.
Henriette 2410 stiller op som den eneste og vælges derfor ind. BR byder
velkommen til Henriette.
10. Valg af suppleanter til Beboerrådet.
Thorbjørn 6418 stiller op og vælges som suppleant. Thorbjørn er i øjeblikket den
eneste suppleant til BR.
11. Valg af Hovedbestyrelsesmedlem.
Sidse vælges som det andet medlem til Hovedbestyrelsen.
12. Valg af suppleant til Hovedbestyrelsen.
Patrick vælges som suppleant.
13. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
14. Evt.
Netværk på køkkenerne blev diskuteret. Det kan komme til koste op imod 120.000
at få installeret netværk på køkkenerne, udgifterne vil dog blive mindsket, hvis
kollegianere ansættes til at gøre arbejdet. De 120.000 kr. er beregnet ud fra,
at professionelle trækker kablerne, og der regnes med en arbejdstid på 40 timer
pr blok. Der blev udtrykt mulighed for at arbejdstiden måske kun ville være 20
timer pr blok. Der blev foretaget en vejledende afstemning om installering af
internet på køkkenerne blandt de fremmødte, resultatet var en overvejende
positiv stemning. Der vil dog blive afholdt en regulær afstemning inden den
endelige beslutning tages.
Der blev diskuteret hvordan BR kunne få skaffet mere interesse omkring møderne.
Et af forslagene gik på, at skrive forklaringer til de forskellig punkter på
dagsordenen i indkaldelse, så indkaldelsen ikke bare bestod af en dagsorden,
budget/regnskab og diverse reglementsændringer.

Referatet er skrevet d. 31 marts 2004.

