
Beboerrådsmøde d. 21/8 2019 

Tilstedeværende: Søren ( festudvalg), Johan (226), Pernille (238), NIkolaj (6), Camilla (8), 
Jana(8) , Karoline (5)  

1. Election of the chairman and the secretary 
Søren har ikke 1-sals. hatten på, så Johan skriver referat (jaaa (2. etage)) 
Pernielle er ordstyrrer 

 
2. Reading and approval of the agenda for current meeting  

a. Please read the posted agenda before the meeting 
approved 

 
3. Reading and approval of the minutes from the last meeting  

a. Please read last meeting minute before the meeting 
approved 

 
4. Messages 

a. News from the Erik and Bjarne 
Pernille ved intet. Nogen arbejder med elevatoren.  

 
5. Information from the committees  

a. Antenna committee (Camilla Lamhauge-Mortensen)  
b. Party committee (Søren Kildahl Jensen) 

Fodboldfest snart - udforsker alternativer // extrating til festen, for at trække 
flere til, bl.a. sumo-dragter og oppustelig real-size-bordfodboldbane - koster 
7.500kr (4000 for bane, 3500 for sumo). 
For at bekæmpe problemet at det altid er samme der spiller fodbold til 
festen, og resten står og kigger.  

Der spørges om fodbold med omvendt-syn-briller og lign. er blevet  
tænkt på - det er det, man slår sig.  

Forslaget stemmes igennem enstemmigt. - pengene bliver bevilligt 
Der opfordres til at sprede fede rygter om den megasprøde fodboldfest og 
det mega-tomme festudvalg der gerne vil fyldes op :))  

c. Garden & Sauna committee (Magnus Berg Sletfjerding) 
Thomas går amok med planter. Folk synes det er dope. Der ønskes 

labels/pinde ved planterne.  
d. Information committee (Maja Kejser Lousky)  

Maja tager på udveksling - hun behøver ikke erstattes i den periode for der 
sker ikke noget.  

e. Music committee (Ole Pedram) 
 

f. Exercise committee (Ole Pedram) 
 

g. Complaints committee (Iben linea Christensen) 
 

h. Key committee (Jana Trepte) 
Nye system går super duper. Folk kan ikke finde kontrakterne - Jana overvejer 



at printe en stak og sætte dem ned til postkasserne.  
i. Workshop committee (Camilla Lamhauge-Mortensen) 

Cykelpumpen er købt - kommer snart. Der forsvinder lidt ting, noget dukker 
op igen. Mangler lappelim.  

 
6. Economy 

Indtægter: 38400 over hele året. Derudover ca. 6000 fra tennisbaneleje til 
sociale-ting. Disse er der ikke brugt nogen af (Måske 100kr til Thomas 
havearrangement).  
Udgifter: 15000 - mest til festting, måske et par 1000 til andet. Kommer en 
regning på 1200kr fra tennisgrej, og 200kr til Volleybolde.  
Alt i alt overskud på 23000kr 
Alt i alt 113000k tilovers, derfra 13.5 til ‘carrots’ - dvs. julefrokost, og 9000 til 
projekter. Dvs. 91000 til overs til at bruge på hvad vi har lyst til.  
 
Festudvalgets øko ser god ud, 17500 til at lege med til bar.  
 
Havefesten: Indtjening fra salg ca. 8200, udgifter 6700 til alkohol, derudover 
6600 til gøgl. Alt i alt, ca. i 0 med de 5500 tilskud bevilget på sidste møde.  

 
7. Current projects 

a. Birketinget and the Tennis Court area (Pernille)  
1. Debating a sharing proposal from the school regarding the tennis court 
2. Debating access to the courts (public/ private) 

Skolen vil gerne låne banen 8-17. Det er der opbakning på, hvis vi får 
noget igen. Generelt virker opbakningen til at være for en aftale lignende 
den med fodboldburet - dvs. skolen får ret i ovenstående tidsrum hvis de 
vedligeholder banen (og sikrer sig at den bliver aflåst efter tidsrummet).  
 
Der er ikke tiltro til at folk kan holdes ude for banen hvis den står låst - da 
man bare kan række hånden ind og låse op. Skal vi blive ved med at prøve 
at bekæmpe at det står åbent? Der flyder med skrald på banen - Vi prøver 
at skrive til hende der står for det at der skal flere plader op omkring 
låsene og at de bliver svejset fast. I så fald er der risiko for at dørene 
bliver brudt op, men hellere det end skrald og tyggegummi over det hele.  

 
b. Gateway and passage to the tennis court (Pernille) 

Der er kommet et tilbud på låge i hegnet til boldbanen. Det bliver med 
nøglelås - sandsynligvis motionsrumsnøglen. Tilbuddet hedder 14382.5 
inkl moms for låge + udskæring og beskæring af ukrudt osv. 
Stemmes igennem. Finansieres fra beboerrådet… eller ikke? Der bydes 
ind på om der kunne sættes chip på Scandis låge. Den mulighed udforsker 
vi.  

 
8. Other points 

a. Acquiring a soundbox  
Kæmpeanlæg er ikke smarte - meget opstillingsarbejde. Møj nemmere med 
en soundboks. Kan evt. tjene ind til den ved at sælge det gamle anlæg (orig. 



pris 15000)  
Kan også være gavnlig hvis festudvalget/Thomas/ andre vil lave mindre 
havearrangementer, som ikke behøver det helt store setup.  
 
Der foreslås at købe en SB og se hvordan det fungerer inden vi sælger det 
gamle.  
 
Vi afsætter penge af (6703kr) til at købe en soundboks enstemmigt.  

b. Volleyball court in the garden 
Det kom på dagsordenen før mødet, sååå…. ikke noget at snakke om. Nogen 
har klaget over lyden - det er nok ikke et problem når den indledende brug 
har lagt sig, og banen bliver nok taget ned i løbet af efteråret.  

c. Db measuring for the Musicroom, bar and lounge 
Folk der bruger musikrummet tror det er bedre isoleret - og har derfor skruet 
op. Det er træls. Foreslår DB målere- hvis der spilles over det lydniveau kan 
man komme ned og slukke for brugen. Kan ligeså godt gøre det samme i bar 
og lounge mens vi er i gang. Fastsættes et passende lydniveau efter det er 
købt ind.  
 
Undersøges nærmere og tages med til næste møde.  
 
Mulige problemer //diskussionspunkter 

- Skal det være som det røde øre i børnehaveklassen? Vil folk så med 
vilje forsøge at gøre det rødt? (som de gjorde da de var 5 år gamle) 

- Skal der være et stort tal der viser hvor højt du spiller? (Kan fulde folk 
håndtere dB tal?) 

- 2 eller 3 målere? 
EVT. 

Der er nys om en beboer der bor på kollegiet ikke længere er studieaktiv og alligevel 
har til intention om at blive boende. Det bliver foreslået at kontakte Annie, Eller lave en 
klage til klageudvalget.  
Det mest fair løsning at håndterer konflikten på er at lave en klage.  
 

9. Date of the next meeting 
Fastlægges ved doodle 

 
 

 


