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Tilstede: Niklas 1622, Sidse 1620, Patrick 2517, Christina 4506, Morten 2717,
Erik 6804, Uffe 2704, Michael 3218.
1. Valg af dirigent og referent.
Patrick 2517 blev valgt som dirigent og Christina 4506 som referent.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Patrick beder om at der indsættes dato for opsættelse af referat og hvornår det
er skrevet.
3. Møbelreglement.
Niklas: vi har talt med steen. På møde i november blev det besluttet at der ikke
skal være møbler på værelse. Problemet er at få det implementeret.
Erik: efter sommerferien ændrer man konceptet. Møblerne er som de er på værelset
- man vil gerne af med sin seng. Vi sender en mand op - den skal i kælderen
eller i containeren. Derved opnår man en vurdering. Pt. Er der fyldte depoter vi kan gennemgå sagen i sommerferien. Skrivebordene er dog et problem, de er for
store. Der er dog en problematik - kan møblerne bare forsvinde? Alle møbler kan
indleveres og udlånes efter behov. Folk må selv bære ned og hente op. Erik har
forslag til at undgå tyveri: møbelmændene kan gå rundt med en bærbar og tælle
møbler. Total tjek på hvad der er og standard.
Steen mener, at et møbel skal udfases adgangen. f.eks. tager man alle
sengene, bagefter sofabord osv. ved hvert møbel, vurdere man hvorvidt
de kan bevares eller ej. Dette forløb skulle tage mellem 8-9 år. Hver
gang et nyt møbel skulle udfases skulle møbelreglement ændres og CIU
skulle underrettes. Hvilke værelser man skulle starte med, skulle man
finde ud af. f.eks. kunne det være de værelser, som ikke havde fået nyt gulv.
Han foreslog at der i hver blok skulle opbevares mellem 16-20 sæt af alle
møbler, så man havde til udvekslingsstuderende.
De nye møbler, som kollegiet har købt skulle ind på de værelser med nyt gulv. Så
skulle kollegianeren binde sig for disse to møbler, hvilke værelser der fik dem,
skulle gå på først til mølle princippet.
BR arbejder videre med dette forslag.

4. Mobilmast.
Niklas: den undersøgelse der har været iværksat af kbh. kommune - det viser sig
at strålingsniveauet lå langt under minimusgrænsen. Man kan selvfølgelig være
utryg, BR finder dog, at der ikke er grund til at skride ind. Erik: bør man ikke
skæve til forsigtighedsprincippet. Det er forkert at i ikke gør noget ved sagen
- folk har bedt jer gøre noget ved sagen. Patrick: det gør vi også - vi har
undersøgt det - og folk har ikke henvendt sig igen.
5. Internet.
A) Netværksreglement. Morten og Mikael oplyser at systemadm. har haft problemer
med en virus der hedder blaster - vi har lavet en blokering. Vi har problemer
med ændringer Vi vil gerne have lavet ændring til reglementet. Vi kan vente til
næste Ordinære beboermøde med at foretage med denne ændring. Ændrings forslag
til netværksreglementet:
§8. Det påhviler brugeren at holde sin computer opdateret med
sikkerhedsopdateringer samt holde den fri for virus og lignende. Overtrædelse af
dette kan medføre midlertidige sanktioner.
§11. Beslutninger om sanktioner i forbindelse med misbrug eller lignende, som
ikke følger af §1 stk. 3 og §8, foretages af netværksklageudvalget. Alle
beslutninger kan ankes til beboerrådet (Jf. i øvrigt §17.)
B) Nyt login.system. internetudbyder. Vi har 4 MB/s. linie til 1000 mennesker.
Vi har talt med ny udbyder. Vi kan få hastigheden fordoblet hos tdc. Vi afventer
officielt tilbud fra tdc. Etableringsomkostninger: hvis vi skal skifte udbyder
fra tdc til en anden, det kan gøres overraskende billigt. Det kan gøres for
50.000. der arbejdes på sagen.
C) Hjemmeside. Login system: vi har en overgangsperioden med det nuværende
system. Senere bliver det sådan at Gjk. Hjemmeside bliver startside. I denne
forbindelse forbrugsafregning: dette kommer om et par uger. Det gamle system
lukkes ned om et par måneder.
D) Net på køkkener. Det vil koste ca. 120.000 mener steen. Skal vi gå videre med
det og se på et mere konkret tilbud - og tage stilling derfra. Muligvis kan det
gøres i forbindelse med køkkenrenoveringen. Hvis opgaven kan løftes af
kollegianere, er dette optimalt. Niklas diskuterer dette med Steen. Vi ser på
økonomien.
6. Bevillinger.
A) Beachvolley: Sidse: vi har fået mail om bcv. Forslagsstiller: han var sikker
på at spillerne gerne vil lægge sand i etc. På nuværende tidspunkt bliver der jo
spillet græsplænevolley. Er der nogen der vil undersøge dette? . Br er positivt
indstillet til at evt. give tilskud til etableringen af dette - Niklas tager
kontakt til bestyreren og spørger om et oplæg. Der skal tages hensyn til
nabo'erne efter vores klage-problematik, derfor ser BR helst at anlægget bliver
placeret i "buret" (inden for fodbolds indhegningen.).
Vi Har bevilliget 9000 til fyrværkeri.
7. Naboklage.
Niklas: der har været klager. Vi har holdt et møde med grundejerforeingen. The
outcome: vi flytter grillene. Der er ro over feltet nu.
8. Eventuelt.

Uffe: belysning på gangene: den er ekstremt dårlig. Patrick: vi har tidligere
været positivt indstillede overfor ny belysning. Blot et udspil. Uffe: vil gerne
undersøge sagen nærmere.
En anden ting: indgangene til blokkene. Kan der laves direkte indgang til
kældrene? God ide, men lyder meget dyrt. Langtidsprojekt - dette kan vi måske
vende tilbage til.
Niklas: byggeudvalget eksisterer stadig. Nej der skal ikke indkaldes til nyt
møde - udvalget stilles i bero.
Under evt. snakkede vi også om beboerhåndbogen. Kontorpersonalet er i gang med
at indtaste den på kollegiets hjemmeside. Fremover vil det være meget lettere at
opdatere bogen og få lavet kopier af den.
Niklas er blevet ringet op fra et andet kollegiet omkring udmeldelse af CIU.
Sagen er at de gerne vil have os ind under et eget indstillingssystem: han vil
gerne komme ud. Lad manden komme ud. Br fik en mail fra tidligere driftsleder
Allan om hvorvidt vi vil være med i en projektgruppe omkring kvarterudvikling.
Vil vi være med i processen - er der nogen der vil være med??
Mht til Thisis; det bør integreres i ansættelseskontrakten at Thisis dækker BRs
arbejde.
Referater og indkaldelser kan læses på hjemmesiden.
Næste mødedato: tirsdag den 17. februar kl. 18.00.
Med venlig hilsen
Beboerrådet

