Referat Beboerrådsmøde 09.09.2016
Til stede: Noak, Esben, Jakob, Jens brformand, Høgne, William, Niels Kristian,
forretningsføreren Aleksandra.
Ikke til stede: Jacob.
Gæster: Emily fra DIS, Frans it‐ ansvarlig.
1. Valg af ordstyrer og referent: Jens er ordstyrer og Aleksandra er referent.
2. Godkendelse af dagsorden: Punkt 8, er fjernet. Ellers er den godkendt.
3. Godkendelse af referat: Godkendt.
4. Meddelelser: Computergruppen er renoveret færdigt.
Beboerrådets lager er blevet ryddet op og der er kommet hylder op. Tingene som blev
ryddet ud, er blevet solgte.
Sumpen: der har været 2. mangel gennemgang i Sumpen og der er rigtig mange fejl og
mangler.
5. Spørgsmål fra tilstedeværende gæster: ingen spørgsmål.
6. Opfølgning på projekter: Beboerrådskontoret er renoveret færdigt og beboerne har
rigtig positivt feedback.
Fotorummet er renoveret færdigt og er næsten klart til at tage i brug.
Cykel og go pro udstyret er ved at blive klart, så man kan begynde at leje det ud.
Beboerrådet er enige om at depositum skal være 1500 kr for at leje cykel eller go pro
udstyret.
Høgne og forretningsføreren sætter sig ned for at lave et google doc med oversigt over
hvem der er på hvilke projekter.
7. DIS på kollegiet til efteråret: Emily fra DIS har 10.000 – 15.000 kr til rådighed at spytte
i et eller andet projekt som Beboerrådet ønsker. Forretningsføreren kontakter Emily
og giver hende information til kontaktpersonerne til festudvalget, så de kan få planlagt
en fest.

8. Computergruppen: Åbningstiderne i computergrupperummet er udvidet. Der nu åbent
4 timer om ugen. Computergruppen ønsker at afholde et arrangement i Sumpen i
januar 2017 som kommer til at hedde OEK LAN, hvor der er 45 betalende gamere.
Beboerrådet bevilliger 2.500 kr for at købe en kaffemaskine til computergruppen, til at
stå nede i computergrupperummet og giver dem den kaffe som de har brug for.
9. Grupperum: Jakob ønsker at gør computerrummet ved siden af printerrummet om til 2
grupperum. Og ønsker også at renovere det eksisterende grupperum. Beboerrådet
ønsker at Jakob fortsætter med denne plan.
10. C101 åbningstider: Beboerrådsformanden ønsker at opdatere åbningstiderne i C101.
11. Forretningsførerens punkt:
Beboermødet: Der bliver foreslået at der bliver lavet flotte invitationer og deler dem
ud i alle postkasser. Glitterpostkort
Der bliver sent mailafstemning ud om maden.
Intranettet og forretningsgange: Forretningsføreren og Niels Kristian vil i fremtiden
opdatere og fuldende intranettet og lave forretningsgange over alle de procedurer som
de ansatte har.
Fri torsdag 29. September: ja, det må forretningsføreren gerne.
Forretningsføreren har fyret Bao, som gør rent i Down Wonder og ansat Sabrina i hans
sted.
Anne Hardis er stoppet som rengøringsassistent i fest og gæst og vi har ansat Emma.
Marta er gået i barsel, og Keshab hendes mand, afløser hende i hendes barselsperiode.
12. Beboerrådsformandens punkt:
Beboerrådsformanden ønsker at VTG fitness skal have døgnåbent i fremtiden.
Beboerrådsformanden ønsker at gøre det muligt kun at købe døgn adgang nede i C101
til VTG.
Beboerrådsformanden ønsker at hjemmesiden og intra bliver opdateret og at der
kommer mere information på dem.
13. Bestyrelsessager: Der er ikke noget nyt.
14. Møder med lokaladministrationen: Der er møde 21. september.
Folk beretter om at rotter går rundt på kollegiet. Det er faktisk godt, det betyder at
rotterne ikke er i rørene mere og prøver at finde nye veje at færdes. Og når de går
udenfor går de ind i de rottefælder, som vi har sat uden for.

Vi oplever problemer med affaldssystemet, og Jakob prøver at løse problemet sammen
med Københavns kommune.
Spørg Mogens om han kan skifte batteri affalds dimsen. Og bed ham om at rense
tørretumbleren indeni, og ikke kun fnugfilteret. Og bed ham gøre hovedrent i
vaskeriet.
15. Evt: Læsesal i M blokken, står uden lys og uden stole. Jakob foreslår at vi stiller nye
stole og putter nyt lys ind i lokalet.
Vagtselskabet: Jakob snakker med vagtselskabet, fordi der er beretninger om en vagt
som har været ubehagelig og lyst folk i øjnene med sin lommelygt.

