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Referat:
Grønjordskollegiet, d. 11 marts 2004
Referat af beboerrådsmøde d. 9. marts 2004
Tilstede:
Niklas (BR) # 1622, Sidse (BR) # 1620, Helle (BR) # 2306, Patrick (BR) # 2517,
Lea (BR) # 2214, Uffe # 2704 og Kasper # 1504
1: Valg af dirigent og referent.
Patrick # 2517 blev valgt som dirigent og Lea # 2214 som referent.
2: Godkendelse af referatet fra sidste beboerrådsmøde.
Referatet godkendt.
3: Godkendelse af referatet fra beboerrådsmødet onsdag den 21. januar 2004.
Referatet godkendt.
4: Opfølgning på gamle sager.
4a) Netværk på køkkenerne.
Patrick har talt med inspektøren, som er positivt stemt overfor at kollegianere
opsætter det. Det vil koste ca. kr. 40.000 i løn (40 mandetimer pr. Blok) og kr.
20.000 i udstyr. Der var enighed om, at det enten skal være kollegianere, der
opsætter det, hvis det ikke skal lægges på hylden Det blev besluttet at sætte
det som punkt på dagsordenen til det kommende ordinære beboermøde d. 27/3 og
holde en vejledende afstemning.
4b) Beachvolleybane

Pris for sand kr. 13.000. Kasper satte spørgsmålstegn om prisen ved
vedligeholdelse af banen. Sidse vil købe håndbog fra DGI-byen. KF vil også søge
penge til den fra Tuborgfonden. Der arbejdes videre på sagen.
4c) Indretningsudvalg
Sidse havde intet nyt.
4d) Belysning på gangene.
Uffe havde intet nyt.
4e) Indstillingsudvalg.
BR vil gå i gang med at undersøge de positive og negative sider ved at melde GJK
ud af CIU og komme i privat indstillingsudvalg. Der er ca. 50% udskiftning af
beboere per år. Helle påpegede at vi måske vil komme til at mangle beboere af
anden etnisk herkomst. Kasper mente, at det var vigtigt med en neutralt
udvælgelseskomité. GJK har ikke givet kommunen henvisningsret, vi får kun
personer opskrevet hos CIU. Efter beboermødet vil vi få næstformanden for det
private indstillingsudvalg ud for at tale om det på et åbent møde.
4f) Kvatersløft.
Uffe opfodrer alle til at komme til møde om Rigsarkivgrunden søndag d. 21 marts.
Han vil sætte opslag op om hvor og tidspunkt for afholdelse.
4g) Tilkaldeordningen.
Tilkaldeordningen er nedlagt. Den nye ordning er at beboeren selv finder en
person at kontakte.
4h) Militærnægter.
Inspektøren skal overtales til at ansætte en militærnægter, som kan lave de
småting, gårdmændene ikke har tid til. Han vil koste kollegiet max. kr. 3.000 i
månedsløn. Alle var for.
5: Møbelreglement.
Vi arbejder på nyt forslag. Et nyt møbeludvalg består af Patrick # 2517 og Lea #
2214. De mødes med inspektøren, en gårdmand og en af møbelbankbestyrerne torsdag
d. 11 marts. BR vil gerne have et nyt møbelreglement klar til det kommende
beboermøde.
6: Husorden.
Et spørgsmål er om H18 skal indgå under husordnen. Inspektøren og
forretningsføreren er imod og BR er for. I klagesager skal der tages hensyn til,
hvor problemet er opstået. Et nyt reglementsforslag vil blive fremlagt på det
kommende beboermøde.
Der er problemer med at beboere bruger udgangen fra gang 1 og rygning i
elevatorerne. BR vil tale med inspektøren om opsætning af "Udgang forbudt på
gang 1" og "Rygning forbudt" i elevatorerne.
7: Forberedelse til næste ordinære møde.
Uffe vil gerne være dirigent til mødet. BR vil finde en referent.

8: Bevillinger.
Ikke noget nyt.
9: Næste beboerrådsmøde.
Tirsdag d. 11 maj kl. 19
10: Evt.
Sidse spurgte til opsætning af dørtelefon ved stueindgangene. Det vil Niklas
tage op med inspektøren. Øresundskollegiet har en elektronisk sender som nøgle,
der låser døren op, når man når en passende afstand fra døren og den virker nede
fra f.eks. en lomme.
Gavl- og køkkenrenovering starter d. 1 juli.
Sidse foreslog at nedsætte et udvalg, der gør de grønne områder hyggeligere,
plantning af blomster og fældning af træer, der skygger for meget. Det
fortsætter vi med til næste beboerrådsmøde.
Sidse spurgte også til tagterrasser på blokkene. Efter orkanen viste tagene tegn
på dårlig kvalitet, der skulle i hvert fald noget afstivning til. Niklas vil
tale med inspektøren om konstruktion og muligheder.
Med venlig hilsen
Beboerrådet.

