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1. Valg af dirigent og referent.
Rasmus # 2719 blev valgt som dirigent og Lea # 2214 som referent.
2. Godkendelse af referatet fra beboerrådsmødet d. 19. oktober '04.
Referatet godkendt.
3. Info fra udvalgene:
* 3a) Byggeudvalget (bygning af ny administrationsblok)
Det blev vedtaget, at motionsrummet skulle være større end først aftalt og at
grundplanen skulle udvides for at give plads til flere faciliteter for
kollegianerne. Der henvises i øvrigt til referaterne fra byggeudvalgsmøderne.
Nyt byggemøde tirsdag d. 7. dec. kl. 16.
* 3b) Møbeludvalg.
Møbeludvalget består af Thomas og Lea fra BR, møbelbankbestyrerne Steven og
Steen Kristian, og netværksadministrator Morten.
Opgaven for udvalget er, at implementere det nye møbelreglement.
Det var blevet forslået, på det ordinære beboermøde i november, at man kunne
sælge de gamle møbler. Muligheden for dette vil blive undersøgt nærmere af
møbeludvalget.
Morten har talt med Steven ang. computerprogram til registrering af møblerne. De
vil gerne have det til at virke fra 1/1-'05.
Møbelbankbestyrerne vil gå alle værelserne igennem, så de har en
opdateretregistrering.
Der blev stillet spørgsmål til, om beboere vil kunne stjæle møbler. Thomas
svarede, at møbelbankbestyrerne kan se, om administrationens oplynsninger er
korrekte.
Nogle møbler er fjernet at de blå mænd, hvis de har stået på gangen, og er
derfor forkert registrerede i systemet.
Der var enighed om, at det vil blive et omfattende stykke arbejde.
* 3c) Indretningsudvalg.
Henritte fremlagde planen for udvalget. De skal være med i alle beslutninger om
farve af maling og gardiner på både værelser og køkkener. Der er også idéer om
en anden indretning på badeværelset.

Der vil komme hvervemøde i januar, og hun vil kontakte kollegianeren mht. at få
en artikel i bladet.
Henrik udtrykte interesse for udvalget.
4. Generel info fra Beboerrådet og opfølgning på gamle sager.
Thomas og Henrik har talt med Inspektøren.
BR foreslår at der kommer metalskilte med rygning forbudt op i elevatorerne.
Inspektøren mener at rygning-forbudt-skilte i elevatoren vil blive fjernet. De
blev dog enige om, at der skal nye skilte op.
Mht. at oversætte udvalgt kollegie-materiale til engelsk, mente Inspektøren at
det var "som at skyde gråspurve med kanoner". Måske kan man spørge Miele, om de
har en oversættelse af deres vaskeanvisninger, eller spørge kollegiets
oversætter.
På et tidligere møde, er det blevet sagt, at der kun er en storskraldscontainer,
der står bag blok 2. Det er undersøgt, og der er også en foran blok 4.
Skiltningen om hvor man sætter de forskellige slags affald, burde være i orden.
Der er blevet set en skraldespandsroder på kollegiet, og Inspektøren siger, at
det er en gammel sag, og han mener heller ikke, at personen må rode i vores
affald. BR vil informere De blå mænd.
- Tørretumblere: der har været mange klager på e-mail og en skriftlig klage. BR
foreslog overfor Inspektøren at 5 minutter skal koste ca. 1,75 kr. Insp. synes
ikke det er et problem, men har sagt, at det kan lade sig gøre, og vil undersøge
sagen. BR glemte at spørge om man kan forhøje centrifugeringstiden på
vaskemaskinerne.
Morten ville ikke have en stor prisstigning ift.den nuværende pris. Rasmus
spurgte om hvem der tjener pengene fra vaskemaskiner og tørretumblere.
BR vil gerne acceptere en prisstigning, hvor Morten påpegede, at det er en
stigning på 40% fra 5 kr. til 7 kr. for 20 min.
Flere tidsintervaller vil gøre beboerne tilfredse.
- Afhentning af konfiskerede sager: Inspektøren er blevet spurgt, om det kan
sættes op til 2-3 gange om måneden, men han vil ikke præmiere folk for at bryde
husordenen. det er både en ardejdsmæssig og økonomisk belastning. Han foreslår
betaling for afhentningen. En bøde er ulovlig, men meningen er, at betale for
arbejdstiden - 150 kr. for en halv time. Dette blev herefter diskuteret til
mødet: BR kan acceptere 50 kr. Thomas foreslog, at der skal være en gang om
måneden, hvor ens ting kan afhentes gratis, ellers koster det 50 kr. Henriette
mener man skal pålægge Inspektøren at gennemføre vores ønsker. Morten mener at
14 dage er lang tid at vente på sine ting. Henrik syntes, at man skal kunne
hente sine ting en gang om ugen mod betaling. Lea spurgte om man kan få sine
ting hver dag, hvis man alligevel betaler. Rasmus spurgte, om beboerne ikke
ville blive ligeglade med at overholde husordenen, hvis de kunne betale sig fra
det. Man blev enige om, at betaling ikke var en holdbar løsning. Thomas spurgte
til, om man kan finde andre sanktionsmuligheder.
Det blev også påpeget, at hvis De blå mænd skal overholde loven, skal de
aflevere konfiskere ting på den nærmeste politistation, som skal aflevere det på
hittegodskontoret. Under køkkenrenoveringen er det erfaringen, at ingenting
bliver fjernet fra gangene.
- Brandslukningsmaterialer: Der har været en henvendelse på e-mail til BR, om vi
kunne få noget andet brandslukningsmaterial end vand, da dette er farligt at
slukke ildebrande i elektrisk udstyr med. Henriette og Lea mente begge, at
pulverslukkere vil blive misbrugt. Inspektøren vil gerne have brandtæpper på
køkkenerne. Det blev foreslået, at komme pulverslukkerne i glasskabe, og koble
dem til brandalarmen.
Inspekøren blev også spurgt om man tester brandalarmen, da BR ved, at den ikke
virker på nogle værelser. Insp. sagde, at den bliver testet 1 gang om året, hvor
de går rundt på gangene. BR vil gerne have, at det bliver undersøgt på alle
værelser. Det skulle ikke være umuligt.

BR har fået at vide, at buskene foran blok 1 er giftige. Det er inspektøren
uenig i, men overvejer alligevel om de skal rives ned.
BR har fået en liste af Insp. med telefonnumre på de håndværkerfirmaer kollegiet
bruger.
Henriette har bemærket at de nyopsatte skraldespande bugner over i weekenden.
Enten skal vi have en ekstra spand ved alle blokke, eller også skal de tømmes
oftere. De ansatte beboere skal tømme dem oftere, og ikke søndag aften, som det
er tilfældet nu.
Lea har talt med Insp. som køkkenrepræsentant om forsinkelserne på køkkenerne.
Han sagde, at firmaerne skal have bøder, hvis de bliver forsinket, men
kontrakten er meget længere, og de derfor ikke er ulovligt forsinkede.
6. Bevillinger.
Der bliver ikke bevilliget penge til lamper på køkkenerne.
7. Næste beboerrådsmøde.
Onsdag d. 12. januar 2005.
8. Eventuelt.
Den voldtægt der har været opslag om, foregik nede ved Sundby st. og ikke her
ved kollegiet.
Referanten undskylder meget den sene udgivelse af referatet.

