Referat ekstraordinært Beboermøde
19.05.2016
1. Valg af dirigent: Niels Kristian er valgt.
2. Valg af referent: Aleksandra er valgt.
3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med ændringer.
4. Godkendelse af referat for det ordinære beboermøde den 14. December 2015: Godkendt.
5. Meddelelser: Ingen meddelelser.
6. Godkendelse af budget 2016/2017 for Øresundskollegiet: Der er kommet en
boligafgiftsforhøjelse, vi skal betale mere i husleje fremover.
Vi har underskud fra sidste år, som vi stadigvæk slæber med.
Vand og varme betaler man mindre for nu på kollegiet, men huslejen er steget, så det skulle
være nemmere at få boligsikring.
Budgettet er godkendt.
7. Godkendelse af buget 2016/2017 for Beboerrådet:
Flere poster har skiftet navn, så de skulle være mere sigende.
Der er stadigvæk noget rod fra vores gamle kasserer, som vi prøver at rette op på.
Der bliver foreslået at der bliver indkøbt bedre rengøringsartikler til festrummene.
Anna 607, er utilfreds med at bliver brugt så mange penge på rum som bruges til fest, fx
festrummene, down wonder, sumpen.
Dina, G812: noget om rottelås.
Stine B503, synes at koncepten til sommerfesten var godt men maden var ikke god.
Theresa D302: spørger om hvad øksen er. Det er kollegiebladet, men det har været inaktivt i
2 år.
Elsa L602, hvor ligger der så til side til øksen. Hvis pengene som er på budgettet ikke bliver
brugt, kan de bliver flyttet til en anden budgetpost.
Eirikur F508, 90.000 kr ekstra bevillinger posten, hvad går det til? Det går til fx en ny
printer i printerrummet.
Lilli M615, filmgruppen er der plads i budgettet for at man kan leje film? Beboerrådet
undersøger hvordan man kan leje film elektronisk i fremtiden.

Theresa D302, er der noget i indflyttergruppen, hun havde ikke hørt noget om deres
arrangementer. Ja, der er fyldt op i udvalget og de har indflyttermøde flere gange om året.
Jakob G805, baren er som i kan se grunden til at vi kan gøre andre ting i beboerrådet, for de
penge som baren genererer.
Eirikur F508, kan man se budgettet på hjemmesiden? Nej, man kan få et fysisk kopi nede i
C101.
Budgettet er godkendt.
8. Information fra Beboerrådet:
a) Info om tv udbuddet på kollegiet, fremtiden for kanalbaseret tv på kollegiet: Hvor
mange af jer har et tv på værelset? Flere rækker hånden op. Er folk glade for det der er?
Diana E301, vil helt klart se om der er noget bedre. Fullrate har en bedre programpakke.
Lilli M615, synes at man skal byde det ud.
b) Info om ombygning af sumpen, grunden til at mødet afholdes i gymnastiksalen:
Sumpen bliver bygget om. Det er 45 år gammelt, og trængte til en renovering. Tekniske
installationerne trængte også til at blive udskiftet.
Cecilie G407, hvilket lys kommer op? Det bliver LED lys.
Elsa L602, hvad kommer det til at koste at renovere sumpen? Det kan man se i
budgettet.
c) Info fra klageudvalget; fester, støj m.m. i sommerperioden:
Der været et møde med klageudvalget. Det er ikke klageudvalget som klager over folk,
de håndterer klagerne.
Info om husreglerne; den første henvendelse skal altid respekteres. Klagegrundlag, alle
brud på husreglerne er grund for at klage. Der er andre regler for festrummene.
Hvis vagten bliver tilkaldt 3 gange til den samme fest, skrives der en beskrivelse af
hændelsen som bliver noteret i logbogen.
Man skal stille spørgsmål administrationen og ikke på facebook.
Man kan ikke klage og forvente fuld anonymitet.
Både klageudvalget og administrationen, har fuld tavshedspligt.
Der har været et rigtigt grimt facebook opslag, som har fået meget opmærksomhed. Alle
har lov til at klage.

Kristina F503, går vagten runder mere? Der kommer muligvis en ekstra vagt i fremtiden
på de mest pressede tider. Der overhovedet ikke lov til at feste på kollegiets
fælleslokaler. Det kan man klage over.
Kan askebægeret på terrassen bliver flyttet over til området over festrummene.
Man burde fjerne de askebægere på dørene, så folk ikke skal gå igennem røg for at
komme ind og ud.
I klageudvalget bliver der i øjeblikket diskuteret om muligheden for hårdere
konsekvenser når man bryder husreglerne gang på gang og folk klager over en.
Der har været et problem på kollegiet med hashrygning. Det bliver taget hånd om det nu.
Lav en beretning om det, hvis det kan lugtes.
d) Diskussion om tone på facebook: der har været så meget fnider ind på hjemmesiden.
Beboerrådsformanden har modereret siden, men er stoppet siden der blev klaget over
det. Nogle beboerrådsmedlemmer er administratorer nu, men beboerrådet vil gerne give
den over til beboerne til at styre.
Der bliver foreslået at der bliver oprettet en gruppe som man kan melde sig ind i, så det
udvalg styrer facebook siden.
Der stilles forslag til at der oprettet et udvalg til at styre favebooksiden med 3
medlemmer. Det bliver godkendt.
e) Sommerfest, semesterstartfest:
Sommerfesten, i fremtiden kommer der opslag hvor folk har mulighed for at være
frivillige til sommerfesten. Semesterstartsfesten, bliver lidt senere i år, den bliver afholdt
når sumpen åbner igen.
f) Muligheder for at få tilskud fra Beboerrådet:
Alle kan søge om penge fra beboerrådet, hvis de har nogle fede ideer til nogle
arrangementer.
Der bliver foreslået at der bliver informeret om det månedlige beboerrådsmøde på
intranettet og på infoskærmene.
g) Info om rengøring på kollegiet:
h) Rengøringen på kollegiet har haltet på det seneste. Rengøringsfirmaet er sagt op, og et
nyt rengøringsfirma bliver ansat. Det er også en del af husleje stigningen.

Anna A208, det var mig som lagde billeder op at min beskidte lejlighed på facebook.
Mogens sagde at de havde været oppe i lejligheden 3 gange fordi der var så beskidt. Men
dette var absolut ikke tilfældet, da jeg kom ind i lejligheden igen.
Mette K807, der har været problemer med elevatoren i K blokken i de sidste måneder,
og det er et tilbagevendende problem.
Der er et ønske om at der kommer askebægere op på det nye grønne områder.
Rikke H506, beboerrådet gør mange ting på kollegiet. Nogle ting tager ingen tid, og
andre ting tager lang tid. Og derfor er det vigtigt er at have tålmodighed med deres
arbejde.
i) Ændring af festudvalgets navn: ingen er imod dette.
Der bliver stemt om der skal afviges fra forretningsordenen, om at man kan stille op selv
om man ikke har afleveret en opstillingsseddel. Alle stemmer for.
9. Valg til beboerrådet, 1 ledig plads: Høgne er valgt ind.
10. Valg til suppleanter til beboerrådet: Theresa D302, Nicoline E108 er valgt ind.
11. Valg til klageudvalget: Rene A208, Lilli M615, DIANA E301 er valgt ind.
12. Oprettelse af udvalget sociale medier: William B312, Cecilie K 503, Nicoline E108
er valgt ind.
13. Oprettelse af fotoudvalg: Der bliver stemt for at der bliver oprettet et fotoudvalg med
4 medlemmer. Frans B307, G407 Cecilie, William B312 er valgt ind.
14. suppleringsvalg til grupper og udvalg:
børnegruppen: Johanna F306 er valgt ind.
Børnegymnastikudvalget: ingen stiller op.
Computergruppen: Marius G201 var ikke til mødet. Frans er valgt ind.
Fest og event udvalget: Cecilie G407, Cecilie K503 er valgt ind.
Filmgruppen: Lilli M615 er valgt ind.
Gymnastikudvalget: ingen opstillede.
Kunst og keramik: julie bertelsen er ikke til mødet. Diana E301, Nanna k607, Ann Sofie
E202, Niels Kristian C109 er valgt ind.
Musikudvalget: Cecilie G407, Anne louise F108, theresa D302, niels kristian C109 er
valgt ind.
Sport og tv: Rogvi Nybo E402, er valgt ind.
Syudvalget: Niels Kristian C109, Diana E301, Nanna k607 er valgt ind.

Rotter på kollegiet: der er rottelås i nogle blokke, men der er også nogle lås som ikke længere bliver
registreret som rottelås længere. Der er fuld fokus på problemet. Der kommer et elektronisk rottelås
på vores kloak i fremtiden.
Tak for et godt møde. Mødet sluttede 21:48.

