
Minutes from resident council meeting

This meeting was held on Tuesday, 22th of January at 20:00, in the Bar (Lounge). 
As there were at least 5 representatives/substitutes/chairmen present, the quorum had 
been reached.

Tilstedeværende: Peter (143), Pernille (238), Simone (336), Allan (344), Nikolaj (640), 
Christopher (725)

1. Election of the chairman and the secretary
a. Simone er ordstyrer.
b. Nikolaj er modvilling blevet udnævnt som sekretær

2. Reading and approval of the agenda for current meeting
Please read the posted agenda before the meeting
a. Ingen indsigelser

3. Reading and approval of the minutes from the last meeting 
Please read last meeting minute before the meeting
a. Der er op til flere der har læst dem. De godkendes.

4. Messages
a. Board meeting

i. Simone har ikke modtaget noget referat fra bestyrelsesmødet I efteråret, så 
det udsættes til næste møde.

b. Elevatoren bibber
i. Det lader til at pedellerne har fikset det, efter Pernille sagde det til dem. En 

generel opfordring til at man melder ting til pedellerne, som fx. det med at 
vaskelokalet var oversvømmet.

c. Musikrummet
i. Der er nogle håndværkerer, som laver ting I musikrummet. Vi er meget 

overrasket, fordi vi troede det var aflyst. Simone har snakket med Ole, og 
hun tror samtalen måske handlede om det. Vi tror de blot er ved at udskifte 
isoleringen med nogen andet, som måske er bedre, for tidligere 
undersøgelse har vist, at de ikke kunne forbedre det. Vi forstår ikke helt hvad 
der er sket, siden der pludselig skete noget, og hvem der lige har taget den 
besluning.

d. Tyve på anden
i. Tredie har fået de samme problemer nu, som anden har haft. Der er ting der 

forsvinder, og der er ikke så mange ting tilbage I køkkenerne. Pernille 
fortæller at anden ikke har noget problem mere. De har individuelt købt deres 
eget bestik og tallerkner m.m., men har også noget fælles.

e. Badeværelseslamper



i. Værelsesnumrene på de værelser, som endnu ikke har fået skiftet deres 
lamper, er blevet slået op på facebook. Man kan være en god kammerat, og 
lige sige det dem, hvis man møder dem.

5. Information from the committees
a. Antenna committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)

i. Vi har ikke hørt noget nyt.
b. Party committee (Søren Kildahl Jensen)

i. Festudvalget har planlagt hvornår festerne ligger:
1. TDC: 2. marts
2. Havefest: 15. juni
3. Fodboldfest: 14. september
4. Temafest (tema ej besluttet): 9 november

ii. Der er bar på fredag!
iii. Festudvalget søger medlemmer, fordi der er mange, der har været med, men 

er stoppet. Vi diskuterer, om man kan igangsætte en hvervekampagne. Et 
forslag, som flere synes er gode, er at festudvalget sidder I kælderen 
(postrummet) og drikker øl, og reklamerer for udvalget samtidig.

c. Sublease committee (Nikolaj Simling)
i. Der har været nogle sager, men der er styr på.

d. Garden & Sauna committee (Jana Trepte)
i. Intet nyt

e. Information committee (Maja Kejser Lousky)
i. Intet nyt 

f. Music committee (Ole Pedram)
i. Se ovenover under beskeder.

g. Exercise committee (Ole Pedram)
i. Der var nogle der klagede over at der var nogle maskiner som ikke virkede. 

Der har været nogle fra Sagatrim, og der har ikke været nogle klager siden.
h. Complaints committee (Tine Kruse Scharling)

i. Tine er flyttet, men formelt set stadig kontaktperson. Jana er midlertidigt 
blevet kontaktperson indtil næste møde.

i. Key committee (Jana Trepte)
i. Intet nyt

j. Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)
i. Intet nyt

k. Generelt om udvalg: Fremover vil Simone kontakt alle udvalgsformand, og få 
dem til enten at møde op til mødet, eller sende en statsusmeddelelse.

6. Economy
a. Generelt

i. Siden sidst er der blevet udbetalt 500 kr. til hver etage, fordi kun 1.000 kr. at 
de 1.500 kr. afsat til hver etage er blevet fordelt.

ii. Resultatet for 2018 er at vi er gået ca. 1.000 kr. I minus, Det er ret godt 
klaret, taget I betragtning at vi har haft nogle uforudsete udgifter i år.

7. Tennis court rent - Decision on voting form



a. Nikolaj har skrevet et dokument med tre forskellige måde vi kunne stemme på. 
Simone fortæller at hun synes det er ret kompliceret, og at hun havde forestillet 
sig at man bare stemte på den model, man foretrækker, og så er det den der får 
flest stemmer, som vinder. Dette svarer meget godt med metode 2, og fra 
beboerens perspektiv vil oplevelsen være den samme, men optællingen vil være 
en anden.

b. Vi beslutter at gå med metode 2. Kort fortalt så stemmer man på den som man 
vil have, og når vi så tæller det op, så fordeler man pengene proportionelt efter 
hvor mange stemmer de hver især har fået.

c. Vi diskuterer hvilke valgmuligheder man skal kunne stemme på. Vi når frem til 
følgende:
i. Pengene fordeles ligeligt ud mellem etagerne.
ii. Pengene bliver lagt i en pulje til sociale arrangementer, som alle beboere kan 

deltage i. Puljen styres af beboerrådet.
iii. Pengene indgår i det store budget, som også huslejen indgår i.
iv. Pengene gemmes til fremtidige projekter på kollegiet. Pengene styres af 

beboerrådet/beboermødet.
d. Simone clearer med Winnie fra UBSBOLIG, om der er noget problem ved valg 

3. Flere mener det ville være meget mærkeligt, hvis der var det.
e. Vi diskutere hvad man skal gøre, hvis man gerne vil have en mellemting. Vi når 

frem til at det ikke giver så meget mening at sætte en sådan model på listen, 
fordi vi i optællingen tager højde for det.

f. Nikolaj foreslår at man kan stemme på flere muligheder, hvis man ønsker en 
mellemting. Vi diskuterer om vi kan håndtere det, eller om det bliver for 
kompliceret. Vi når frem til at tillade det, på den følgende måde:
i. Hvis man stemmer på én valgmulighed, så får den 1 stemme.
ii. Hvis man stemmer på to valgmuligheder, så får de ½ stemme hver.
iii. Hvis man stemmer på 3 valgmulighede, så får de ⅓ stemme hver.
iv. Hvis man stemmer på 4 valgmuligheder, så får de ¼ stemme hver.
v. Man kan kun sætte ét kryds ved hver valgmulighed – ekstra krydser 

ignoreres.
g. Der skal laves nogle stemmesedler, og der skal lægges én i hver postkasse. 

Derudover skal der laves nogle forklaringssedler, som der skal hænges nede 
ved postkasserne.

h. Vi diskuterer hvilken postkasse vi skal bruge. Det foreslås at bruge 
beboerrådets, med Simones som alternativ, hvis man ikke ved hvor den er. 
Nogle synes at det blot skal være én postkasse, og vi vælger at skal er 
beboerrådet. Til gengæld får Nikolaj ansvar for at lave et kæmpe papskilt, så alle 
kan finde det. Hvis postkassen bliver fyldt, må vi finde en løsning.

i. Vi beslutter at afstemningen åbner d. 8. februar, og lukker d. 22. februar. Selve 
stemmesedlerne/klargøringen laves d. 6. februar, og optællingen sker efter d. 
22. februar, men inden beboerrådsmødet i uge 9 (præcis dato ukendt).

j. Hele processen styres/udføres af et afstemningudvalg bestående af Nikolaj, 
Simone og Pernille.



8. Current projects
a. Studyhall (Simone)

i. Intet nyt
b. Rules (Nikolaj)

i. Intet nyt
9. Other points

a. Papirforbrug ved møder
i. Simone synes vi for bruger for meget papir til møderne, siden hun printer 14 

dagsordener lige pt. Vi når frem til at Simone blot hænger den op på 
vaskekælderen, og i de to elevatorer. 

10.Date of the next meeting
a. Uge 9 (præcis dato ukendt)


