Referat af beboerrådsmøde onsdag d. 15. oktober 2003
1.Valg af dirigent og referent
Christina blev valgt som dirigent og Helle som referent
2.Nybyggeri
Der er søgt om tilskud fra staten, men det har ikke kunnet lade sig gøre. Nu
prøves der med kommunale lån. Inden sagen kommer til afstemning, skal de
økonomiske nøgletal på bordet.
3.Renovering af køkkenerne
Sagen er nu kommet igennem kommunen og er i licitation. De nye køkkener vil
komme til at se ud som 26B, dog med små forbedringer. Det forventes at
renoveringen vil tage over et år.
4.Naboklager
KF og Hatten arbejder på at lægge en dæmper på støjen fra H-20 og Hatten,
hvilket sommer til at koste en del penge. Nogle af klagerne fra naboerne kan der
ikke gøres noget ved, da det i et tilfælde har været en privat fest på græsset
ved Hatten, og er derfor en sag imellem den enkelte beboer og klageren fra
Hegningen.
5.Kollegiets regnskab
Udskydes til beboermødet
6.Indkomne forslag
Forslag om et nyt møbelreglement, men det skal vedtages på det næste beboermøde.
Forslag om tørreskabe på gangene. Dette kan desværre ikke lade sig gøre pga
brandmyndighederne.
Forslag om overvågningskamera i vaskekælderne, så tyveri forhindres.
7.Eventuelt
Der er blevet sat en telefonmast op på blok 2, og i øjeblikket kører der en
debat i medierne, hvorvidt disse master er skadelige. Selve beslutningen om at
opsætte en mast er taget af kollegiets bestyrelse, det er selvfølgelig
beklageligt at der ikke har været noget information, men det hele skete i
sommerferien, hvor det ikke var muligt at holde et møde. Grunden til opsætningen
af masten er, at det giver kollegiet en indtægt på 40.000 kr om året, og da
beslutningen blev taget, havde man ikke hørt om risikoen. Br vil nu undersøge
sagen, og skulle telefonmasten udgøre en sundhedsrisiko vil kontrakten med
Sonofon højst sandsynligt blive brudt.
Mht til vores netværk vil netværksgruppen gerne have ændret netværksreglementet
så brugere med virus kan få lukket kontoen.
Br vil også gerne have mulighed for at sende emails ud til alle beboere med
orientering om beboermøder og andre vigtige ting, men det kræver at alle har en
gjk adresse. Der vil blive arbejdet videre på sagen.

Der bliver lavet et såkaldt profilmagasin som kollegiet, hvor der vil blive
fortalt om kollegiet og være billeder. Dette betales af diverse sponsorer.
Da Maj er stoppet i Br, indtræder suppleant Patrick vær. 2517 i stedet i resten
af hendes valgperiode.
Spørgsmålet om der skal være automatisk sæbepåfyldning ved brug af kollegiets
vaskemaskiner blev taget op igen, men der er tvivl om sagen kan tages op igen,
da beboerne tidligere har stemt nej til ordningen.

