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Beboermøde Hørhus kollegiet 
 
Simone (forkvinde) stemmes ind som ordstyre. 
Pernille (238) stemmes ind som referent. 

 
 Hørhus budget og afstemning. 

o Nikolaj (640) præsenterer budgettet 
 Der er en huslejestigning på 106 kr. Pr. måned for næste budget år. Start 

d. 1 august. 
 De større ændringer:  

 Elektricitet falder med 128.000 kr. pga. solceller. 
 Rengøring stiger med 33.000 kr., da vi har et eksternt firma til at 

rengøre regelmæssigt. 
 Almindelig vedligeholdelse falder med 70.000, da mange udgifter 

ryger under Længer vedligeholdelse 
 Periodisk vedligeholdelse, bliver dækket af de tideligere 

henlæggelser. 
 Ikke planlagt fornyelser til næste år.  
 Henlæggelser til fornyelser stiger drastisk med 237.200 kr. Dette 

skyldes at vi sparer op til mange nye fremtidige vedligeholdelses 
projekter.  

o Nyt tag på kollegiet - 2047 
o Nye solceller - 2042 
o Ny facadebeklædning - 2039 

Disse projekter kræver en længerevarende opsparing. Listen af 
fremtidige projekter er fornyligt blevet opdateret og fornyet, 
hvilket er årsagen er til de mange nye poster.  

 Posten til sociale arrangementer bliver nedlagt 
 Fald i budgetteringen på vaskekælderen på 40.000 kr. 
 Antenneudgiften stiger til 75.000 kr. Da antennebidraget er 

blevet omlagt og udgiften nu ligger i dette budget (var tideligere 
en separat udgik kaldet antennebidraget på 25 kr./md. beboer. 

 Desuden afvikler vi vores underskud, der er opstået pga. forrige 
års budgetoverskridelser. Vi afvikler med ca. 50.000 om året. 

 Samlet stigning på 4,24% hvilket betyder en huslejestigning på 106 kr. 
Om måneden  

o Budgettet bliver enstemmigt vedtaget. 
 

 Projekt: 
o Birketinget bliver snart færdigt. 

 Multibane med kunstgræs og tennisbanen bliver reetableret (banerne 
ser dog ikke ud til at være klar, men projektet er under opsejling) 

 Der bliver arbejdet på at anskaffe en låge i hegnet. 
 Peder Lykkes skolen får adgang til faciliteterne på hverdage i 

dagstimerne. I forbindelse med dette overtager skolen og kommunen 
udgifter i forbindelse med vedligeholdelse. 
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o Læsesalen er netop åbnet, der er plads til 10 studerende ved bordene, rummet er 
i besiddelse med af wifi, stik og chiplås, kom endelig! 

o Musikrummet har fået en overhaling med ny lydisolering. 
o Der er blevet købt et nyt kamera i festudvalget, man er velkommen til at låne det 

i forbindelse med events på kollegiet 
o Vi har fået parkeringsregler og parkeringsvagter, det har betydet mere plads på 

parkeringspladsen. 
o Lapning af utætheder i taget på 8. er under opsejling.  

 
 Nye beborrådsrepræsentanter 

 Repræsentant: Suppleant: 
1. Peter (143) Sophie (126) 
2. Pernille (238)  -  
3. Iben (337)  -  
4. Tia (434)  -  
5. Karoline (528) Julie 
6. Nikolaj (640) Michelle (629) 
7. Anita (728) Maja (734) 
8. Jana (825) Camilla (830) 

 Vi har fået parkeringsregler og parkeringsvagter, det har betydet mere plads på 
parkeringspladsen. 
 

 Formand: Pernille Hammer (238)- enstemmigt vedtaget 
 Bestyrelsesmedlemmer: 

o Repræsentant: Anita (728) og Pernille (238)- enstemmigt vedtaget 
o Suppleant: Magnus (832) og Nikolaj (640) - enstemmigt vedtaget 

 Komite formænd: 
o Festudvalget: Søren (129) - enstemmigt vedtaget 
o Klageudvalget: Iben (337) - enstemmigt vedtaget 

 Medlemmer i klageudvalget: Camilla (830) - enstemmigt vedtaget 
 I denne forbindelse bliver det nævnt at en klage skal tages direkte 

med personen så vedkommende har mulighed for at tage 
reagerer direkte på klagen. En general klage over facebook er 
ikke tilstrækkelig 

 
 Ansættelsesstatus (ting i relation til pedellerne): 

o Der har været meget travlt på kontoret, da der har været sygdom blandt 
pedellerne. 

o Hils gerne på pedellerne!  
o Det er stadig en plan at kontoret skal nedlægges, men der er stadig ingen 

troværdig information om en dato. Det bliver kommunikeret ud så snart folk 
ved det.  

o Husk at melde ting til kontoret så snart, at der er noget, der ikke fungerer.  
o Husk de har super travlt, men gør deres bedste.  
o Badeværelsestjek, de vil gerne have tjekket flere værelser!  
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o Stor skrald!! Det skal hele vejen ud i den store container eller hen på 
genbrugsstationen. I har alle en nøgle til containeren, det er den samme nøgle 
som den til bagtrappen.  

o Brandtjek kommer lige om lidt, regningen på tid der skal bruges på at fjerne 
møbler fra de enkelte etager bliver sendt til den pågældende etage direkte. 
Brandtjekket kommer før sommer.  

 Det er tilladt at have følgende: 
 To borde, fire stole pr. bord. I trekanten 
 En måtte og et par sko udfor hver dør.  

o Man må gerne tage en kæmpe bunke skraldeposer hver gang man henter! 
Kæmpe opfordring til at bruge de rigtige poser.  

 
 Punkter til afstemning: 

o Rygeregler: 
 Vi ønsker at redigerer reglerne, så at det tydeligt lyder, at det er forbudt 

at ryge hash og anvende andre euforiserende stoffer på kollegiet.  
 ”, at pågældendes værelse er røgfrit, må gerne ryge på deres eget 

værelse” - vedtaget 
 ”Indtagelse og brug af euforiserende stoffer er forbudt på 

kollegiets grund. Der er grundlag for en skriftlig klage jf. § 18, hvis 
der forekommer brud på denne paragraf.” - vedtaget 

 Navneændring ”Rygeregler og euforiserende stoffer”. - vedtaget 
 

 Eventuelt 
o Facebook 

 Har man henvendelser eller klager til en specifik gruppe eller personer, 
er det vigtigt, at man tager den ansigt til ansigt. Mange slår notifikationer 
fra for at undgå disse beskeder, hvilket er meget ærgerligt, da det har 
konsekvenser for vores mulighed for at nå ud og kommunikere til så 
mange beboer som muligt.  

 Fremtidige klageopslag vil blive slettet af administratorerne.  
o Budget beborrådet 

 Festudvalget: 
 Der er blevet holdt 3 fester - havefest, fodboldfest og Temafest 
 Festudvalget stiller efter altid efter af få regnskabet til at gå 

ligeud, det gøres ved at sælge drinks så billigt som muligt.  
 Indtægt 32.000 
 Udgifter på 30.000 
 Der er i løbet af året blevet ryddet på i økonomien for bebor rådet 

og festudvalget således at økonomien er separat.  
 Beborrådet  

 Indkomst - 25kr. Pr. bebor pr. måned 
 Ca. 20% går til etagerne i bidrag 
 Ca. 50% i 2018 er gået til diverse støtte (f.eks. til festudvalget 

(12.000kr.)) 
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 Der er desuden indkøbt diverse nye værktøj, redskaber og udstyr 
f.eks. bordtennisbord, vinduespudser, hængekøje osv. 

 Så er der afsat 15.000 kr. Til carrots som bliver brugt til snack og 
julefrokost.  

 I år 2018 har beborrådet haft et underskud på ca. 1000 kr. 
 Ved årets udgang har rådet 84.000 kr.  

 Eventuelt: 
o Der bliver meldt henvendelse pga. for meget støj i weekenderne hvor der ofte er 

uannoncerede fester 
o Desuden bliver det nævnt, at selv når der bliver meldt, fest må man stadig kun 

larme til klokken 22, det er kun de store fester, der har lov til at spille til sent på 
natten. 

o Husk lige på at gå ned og snak med folk, alle vil hellere end gerne møde folk der 
har brug for mere stilhed, vi tænker ikke over det når vi fester.  

o Husk på at melde ud! Det skal faktisk ikke kun meldes ud til kollegiet men også til 
Hørbrækker.  

 Bedre til at melde 
 Overvej lydniveau 
 Meld til Hørbrækker - læs på kontaktlisten 
 Og husk at snak med festen og bede om at skru ned før man evt. går på 

facebook 
o Skal der ske ændringer i husordnen- formanden skal have forslaget min. 5 dage 

før bebormødet 


