Grønjordskollegiet den 7. juni 2006
Referat af beboermøde afholdt tirsdag den 23. maj 2006 kl. 20.00 i H-20.
Til stede er: Henrik #2415 (BR), Lea #2214 (BR), Agnete #6805 (BR), Roar #6509
(BR), Max Lund #6219, Jakob #2605, Louise #6614, Sune Rubjerg #2601, Anne
Brejnholt #1111, Rene Hansen #1420, Mathilde #2808 (KF), Mikkel #4316, Chris
#1620, Matt #4819 (KF), Stine #2820 (KF), Louise Brun #6312, Katrine Bertelsen
#6320, Viggo #6421,
1. Valg af dirigent og referent: Agnete vælges som referent og Mathilde vælges
som dirigent.
2. Godkendelse af referat: Referatet fra 22. marts 2006 er godkendt.
3. Beboerrådets beretning:
- Fælleshuset: Arbejdet skrider jævnt fremad, desværre bliver afleveringen
forsinket med 3 uger, grundet problemer med montering af vinduer. Det påtænkes
at afholde en officiel åbning med pølser og vand i løbet af sommeren, endelig
dato ej fastlagt. Kollegianerforeningen og Beboerrådet skal til møde med
Inspektøren den 7. juni, hvor den fremtidige drift af fælleshuset diskuteres.
- Centralsug: På sidste hovedbestyrelsesmøde blev der fremlagt et forslag fra
Envac om etablering af skraldesugsanlæg på kollegiet. Beboerrådet er positive,
men vil sikre sig at det ikke medfører støj for beboere ved siden af anlægget.
Hovedbestyrelsen tager på ekskursion til Virum i juni for at besigtige et
eksisterende anlæg af lignende karakter.
- Hjemmeside: Projektet med kollegiets nye hjemmeside er i fuld gang, og ventes
at være klar i juli måned. Der kommer en lang liste af nye funktioner, som bl.a.
gør informationer væsentligt mere tilgængelige og overskuelige. KF, BR og
Administrationen samarbejder om dette projekt.
- Låseordning: Der har været nogle problemer med låsesmedsordningen, som har
været af svingende kvalitet og pris. Beboerrådet har derfor taget initiativ til
at ændre den, således at der fremover er to fra Beboerrådet man kan kontakte, og
som herefter kan låse een ind mod betaling af kr. 200. Kvittering udleveres.
Såfremt ingen af medlemmerne er tilgængelige henvises til den gamle
låsesmedsordning, hvor det koster kr. 500.
Hvordan sikrer man sig at det er den rette der bliver lukket ind på værelset?
Der kræves, at man viser legitimation.
Kunne man printe alle beboeres billeder ud så man kan tjekke om det er den
rigtige der låses ind? For besværligt, da der er for stor udskiftning.
- Cykelværksted: Beboerrådet arbejder på etablering af et cykelværksted.
Bliver der larm? Det er nok begrænset hvor meget et cykelværksted larmer. Man
kunne sørge for at det ikke bliver brugt efter kl. 22.
- Forbedring af fodboldbanen: Der arbejdes stadig på at etablere en multibane,
problemet er prisen: kr. 300.000-500.000.
Hvor stor skal den være? Der arbejdes med et forslag på 16x32 m.
Den der er der nu, er for dårlig så en ny kunne få flere ud at spille.
Kunne man tage et beløb fra bevillingspengene og lave en afdragsordning? Det har
der været snak om kunne blive nødvendigt. Sune er enig.
4. Røgfrit kollegium:
Det nye fælleshus bliver røgfrit, så hvorfor ikke tage skridtet fuldt ud?
Rene: Kunne vi ændre det til at være al rygning? Hashrygning er i forvejen
forbudt, og er det selvfølgelig også på kollegiet.
Afstemning om indførelse af § 17 i husordenen:
”Tobaksrygning er ikke tilladt på gang-, trappe- og kælderarealer samt i
elevatorer i blokkene. Desuden er Fælleshuset røgfrit område.”
15 for – 1 imod - 1 der ikke stemte. § 17 indføres.
5. Kollegiet er privat område:
Hvad gør vi ved de mange uvedkommende der færdes på kollegiets område? Skal man
opsætte skilte?

Anne: Gør skiltene nogen forskel, er folk ikke ligeglade med dem?
Max: Træt af indtrængende. Er for et skilt med videoovervågning.
Rene: Husk at få skiltene godkendt af politiet!
Viggo: Skiltene kan få beboerne til at reagere. Nummer til politibil som
Inspektøren har en aftale med.
Chris: Svært at afvise folk på Hatten, det ville være godt med nogle skilte at
henvise til.
Lea: Skraldespandsrodere ville måske også forsvinde. Folk er bange for at ringe
til politiet, pga. småting.
Sune: Tag det op på forum, skabe en kultur om at folk skal ringe til politiet.
Mathilde: Mener at Inspektøren har givet folk lov til at rode i skraldet.
Beboerrådet snakker med Inspektøren og får nogle klare retningslinier om
skraldespandsrodere.
Louise: Mener at flere skilte vil hjælpe, så er der også noget at henvise til.
Sæt skilte op.
Max: Hvad skal der stå på de skilte? Beboerrådet: Det vil vi diskutere med
administrationen.
Anne: Måske overvågning ved Hatten. Chris: Det har der været, men det er revet
ned.
Louise: Kun kameraskilte ved de udsatte steder ikke ved indgangen. Mathilde: er
enig.
Støtter folk at vi får nogle flere skilte? Ja.
6. Valg af nye medlemmer: BR informerer om hvad BR arbejdet indebærer, hvor
meget tid det kræver, hvad vi har gået og lavet osv.
Sune: For hvor lang tid vælges man? Principielt for to år.
Sune og Anne stiller op. Valgt ved fredsvalg.
7. Valg af suppleanter: Mangler to suppleanter. Sup. sidder med ved møderne, må
ikke være med til de lukkede møder. Rene stiller op til suppleant. Valgt ved
fredsvalg.
8. Valg af suppleant til hovedbestyrelsen: Sune er valgt ved fredsvalg til
suppleant.
9. Evt.:
Louise 6614: Støj: Der bliver ikke taget hensyn til eksamens blokstrukturer. BR:
Blokstrukturerne kunne eventuelt komme med i husordenen?
Max: Man må vise gensidig respekt.
Louise: Eksamensperioderne i blokstrukturen varer kun i 2 uger. BR: Det er for
besværligt at holde sig konstant opdateret med hvornår hvilke institutioner har
eksamensperiode.
Mathilde: Hvem går klagen på? Svar: Enkeltpersoner, ikke gangfester.
Viggo: Folk burde varsle deres fester. Anspore til en holdningsændring. Lav
uskrevne love/regler på hjemmesiden.
Lea: Giver Viggo ret. BR vil informere bedre om klagestrukturen.
Roar: Rigtig god ide Viggo! Henstilling til at folk skal vise hensyn.
Louise: Imod at varsle småfester. Bange for at der kommer for mange til festen
hvis man varsler. Max: Problem med spontane fester, det kan man ikke varsle.
Louise: God ide at sætte opfordringer til holdningsændringer på hjemmesiden.
Henrik: Ændringer i husordenen er ikke løsningen. Tolerance fra begge sider. Bed
folk om at skrue ned hvis de spiller for højt. Og husk at I kan klage.
Max: Stjålet vasketøj: Videoovervågning. Tørretumbler med tidsregulering,
således at man ikke kan åbne dem. Har selv mistet meget tøj.
Henrik: Tror ikke vi kan få nye maskiner, fordi der bliver taget lidt fra
tørretumblerne. Så må man blive dernede i de 15 min. det tager at tørre tøjet.
Viggo: Måske kan en låst dør være løsningen? Det vil ikke hjælpe noget da hele
blokken alligevel skal have adgang til vaskerummet.
Mangler en radio i vaskekælderen! Henrik: Den bliver vel også bare stjålet.
Sune: Webcam er en fantastisk ide, både så man kan se om der er ledigt, og for
at undgå tyveri.
BR: Undersøger.

Anne: Har ikke lyst til at blive overvåget.
Louise: Enig med Anne.
Louise: Foreslår fastlåse stole man kan sidde på.
Rene: Ekstra affaldsspand: De er altid fyldte. Kan vi få en ekstra? Eller kan de
tømmes oftere?
BR: Snakker med Inspektøren.
Louise: Elevatoren virker ikke: Den virker ofte ikke på grund af træk. Ryk
Inspektøren for nye skilte til servicenummer.
Henrik: Fejlmeld det til de blå mænd, hvis der er gentagne problemer. Så må de
gå videre med problemet.
BR: Taler med Steen om at det er for dårligt at de ikke virker. Nummer på
elevator-service på hjemmeside.
Viggo: Bare ring hvis den ikke virker.
Beboerrådet takker for god ro og orden.

