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Referat:
Grønjordskollegiet, d. 21 oktober 2004
Referat af beboerrådsmøde d. 19. oktober 2004
Tilstede:
Henriette (BR) # 2410 , Lea (BR) # 2214, Morten # 1604, Nadine # 1607, Christina
# 1604, Cathrine # 3805, Andreas #3217 og Uffe # 2704.
1: Valg af dirigent og referent.
Henriette # 2410 blev valgt som dirigent og Lea # 2214 som referent.
2: Godkendelse af referatet fra sidste beboerrådsmøde.
Referatet godkendt.
3: Info fra udvalg.
3a) Møbeludvalg.
Der er blevet foreslået fra inspektørens side, at de indkøbte skriveborde, kunne
komme op på de nye køkkener. Alle til mødet var enige om, at de skal op på
værelser istedet. BR vil kigge møbelreglementet grundigt igennem, og lægge en
slagplan for hvordan det skal gennemføres i praksis. Der er desuden blevet
ryddet godt ud i møbelbankens depoter over sommeren, deriblandt er også en masse
senge blevet smidt ud. Inspektøren siger, at det har kostet kollegiet 50.000 kr.
i containere. BR vil gå en runde sammen med en møbelmand og se resultatet af
oprydningen.
3b) Indretningsudvalg.
Henriette forklarede hvad udvalgets formål er: indretning af badeværelset,
farver på væggene, gardiner osv. Hun vil hænge opslag op på kollegiet, for at
rekruttere beboere.
Andreas pointerede, at det skal være en fast ordning, så adm. respekterer
beslutningerne.
3c) Byggeudvalg.
(Består af inspektøren, forretningsføreren, tillidsmanden for personalet, KF,
BR, Uffe (Kollegianeren), og et par menige beboere).
Der skal laves en ny administrationsbygning, da den vi har, har været en
midlertidig barak.
Uffe sagde, at der kan søges fonde til finansieringen. Han ville også tale om en
ombygning af kælderindgangene.
4: Opfølgning af gamle sager.

4a) Beachvolleybane.
BR vil tale med KF om finansieringen.
4b) Belysning/maling af gangene.
Uffe havde ikke noget nyt ang. belysning.
Malerne er gået igang med at male gangene. BR vil tage kontakt til kollegiets
maler, for at beboerne selv kan bestemme, inden for nogle grænser, hvilke farver
gangene skal have. Morten mente, at beboerne selv skulle kunne have lov til at
male deres egen gang, hvis de ville det.
5: Køkkenrenovering.
Nadine synes det går for langsomt, hvortil BR påpeger, at entrepenørene får
meget store bøder, hvis de ikke overholder deadline.
Der er også rygter om, at de er forud i blok 2.
6: Bevilling til nye køkkener.
Inspektøren har foreslået, at BR bevilliger penge (fra de 100.000 kr),
så der kan købes nye lamper til køkkenerne.
Alle mente, at det er en dårlig idé, da pengene alligevel kommer fra samme
kasse. Andreas syntes, at det var bedre at sætte de gamle lamper op i første
omgang, og vente til man havde en gennemtænkt plan. Uffe sagde, at vi for alt i
verden skal undgå lysstofrør i loftet, som de har på prøvekøkkenet 26B.
7: Ordinært beboermøde d. 3 november.
Nogle foreslog, at BR skulle flytte mødet til H20 istedet for Hatten. Muligheden
bliver undersøgt.
Udover indkaldelsen, vil BR også hænge flotte reklamesedler for mødet op på
kollegiet i ugen op til. Dem vil Kollegianeren gerne hjælpe med at designe. Et
uddybende regnskab for kollegiet er at finde på administrationskontoret.
8: Næste beboerrådsmøde.
D. 16 november kl. 19 i mødelokalet i blok 1
9: Eventuelt.
- Der er stadig et problem med rygning i elevatorerne. De gamle "Rygning
forbudt"-skilte blev fjernet hurtigt igen af beboere.
Uffe foreslog, at man laver metalskilte istedet, og limer dem godt fast.
- Skrald: Morten mener, at skraldespandende bliver tømt for sjældent, især i
weekenderne, hvor det er ansatte beboere, der har ansvaret.
Storskraldscontaineren bag blok 2 burde flyttes hen ved siden af gårdmændenes
container bag blok 3, så den er nemmere at komme til for alle beboere.
Informationen om hvor de forskellige slags skrald skal placeres, har ikke været
klar. Skiltningen skal være entydig.
- Der er blevet observeret en skraldespandsroder på kollegiet. Ikke engang
politiet må rode i vores skrald uden en retskendelse, så hvis denne mand har
fået lov, skal der sættes en stopper for det.
- Efter basket-banen er kommet ovre ved metroen, render der flere unger rundt på
grunden. Hvis de er generende, skal man fortælle dem, at det er privat område,
og at de skal gå.
- BR vil også gå videre med idéen om at lave tørreskabe i de gamle telefonrum
og/eller i kælderrum.
-Med hensyn til opbevaring af ting på gangene, foreslog Nadine at man giver de
skyldige beboere bøder, men Uffe siger, at det er ulovligt.
BR vil fortsat prøve at sætte perioden for afhenting af sine ting op fra en gang
om måneden, til 2-3 gange.
- Vaskerum: Andreas sagde, at man selv skal kunne bestemme, hvor mange minutter
ens tøj skal tørre i tørretumbleren, og så betale pr. minut istedet, for tøjet
bliver ikke tørt efter de 15 minutter. Nogle mente, at afstemningen om kravene

til vaskemaskinerne, der blev holdt for ca. 2 år siden, ikke er blevet
overholdt. BR kigger i arkiverne. Man vil også gerne have svar på, hvorfor
vaskeprisen er steget.
-Beboerne mente desuden at al offentlig tekst på kollegiet skal oversættes til
engelsk, da 25% af vores beboere ikke kan læse dansk.
- For at gøre mere reklame for Beboerrådet, blev det foreslået, at en fra BR er
med til KF's rundvisninger.
- Det er også efterspurgt, at kollegiets hjemmeside bliver opdateret, og at
forsiden bruges til nyheder fra BR og KF. BR arbejder også, sammen med
netværksadministrationen, på at kunne sende månedsbreve ud til alle kollegianere
via een mailadresse.
Med venlig hilsen
Beboerrådet.

