
Beboerrådsmøde 27/ 09 2020 

1. Election of the chairman and the secretary 

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. Repareres on 7. Floor 

1. 7. har holdt fest og ødelagt noget af loftet. Den dækker vi i denne 

omgang, fordi det er et mindre beløb. 

Dog fremover skal de være opmærksom på paragraffen fra husorden.  

Folk, i beboerrådet hælder til at ved hærværk at etagen selv skal 

hæfte for de skader de laver.  

Pernille laver et generelt opslag på facebook. Og fortæller til pedler at 

hvis det er skader/hærværk fremover, så skal etagen selv hæfte for 

det. Dog kan etagen, der har gjort skaden, anke sagen og så tager vi 

den op i beboerrådet.  

Vi skal have fundet ud af et “loft-grænse” og drøfter  

5. Economy 

6. Information from the committees  

a. Antenna committee (Camilla juiLamhauge-Mortensen)  

1. Intet nyt. 

2. 8. søger penge til en ny bokser. En ny boks koster 500 kr. og et TV-kort 

koster omkring 350 kr. Det er det store budget, der betaler.  

Vi sætter 1500 kr af til at købe nye bokse, så vi har et “lager”  

b. Party committee (Anders Madsen) 

1. Måtte afslutte sidste fest pga. corona. 5. vandt billedkonkurrence 

(tillykke)  

c. Rekreation committee (Magnus Berg Sletfjerding) 

d. Information committee (Maja Kejser Lousky)  

1. Intet nyt. 

e. Music committee 

1. De indkalder til et møde for folk, der er interesseret. De sidder lige pt 

kun to i musikudvalget.  

f. Exercise committee 

1. Der er ingen medlemmer.  



2. Camilla melder sig som kontaktperson, som kontakter pedellerne når 

der mangler papir og sprit m.m. 

g. Complaints committee (Iben linea Christensen) 

1. To klager er blevet håndteret for nyligt.  

h. Key committee (Jana Trepte) 

1. Det fungerer! 

i. Workshop committee (a Lamhauge-Mortensen) 

1. Der er blevet snakket om at holde en workshop-dag, hvor folk kan 

komme forbi og fikse/pynte deres cykler m.m. Og søger penge til at 

købe rensemiddel, klude m.m. Et beløb max 1000 kr.  

Formanden kan bevillig op til 5000 kr og kassereren og 

næstforpersonen kan bevilge op til 500 kr.  

Det bliver vedtaget at der bliver bevilliget 1000 kr. som bliver trukket 

fra social-arrangement-pengekassen. 

7. Current projects 

8. Other points 

a. Coronavirus  

1. 3. etage er gået i karantæne, fordi én af deres beboer har fået 

konstateret positiv testet.  

VI skal diskutere, hvordan vi som kollegie håndterer corona. Førhen 

har vi ikke haft nogle specielle regler fra beboerrådet, kun gjort de 

overordnet ting, såsom lukning af motionsrum m.m. 

- Vi har fulgt myndighedernes anbefalinger.  

Ellers har det været på til etagerne at beslutte hvad de gør intern 

omkring corona.  

Vi siger som anbefaling at man kun må have én gæst på besøg ad 

gangen. Der er ikke de samme restriktioner, som der var i foråret, 

men tag hensyn. 

Vi får købt håndsprit, som kan sættes op i hver køkken på alle etager.  

 

Vi deler motionsrummene med Hørbrækkerne og Scandic, så i alt er vi 

3 kollegier. Der bliver foreslået at man får en “motionsdagsordning” 

og opdeler os, så vi kan “mindske” en evt. smittekæden.  

 

Der bliver foreslået investere i en spritdispenser (sprit-holder), der 

koster 170 kr. pr. styk, som pedeller evt. sætte op på etagerne ved 

hver elevator. Vi synes, at det er en god ide og sætte 4000 kr. af til 

det.  

 

Generelle opfordringer til etagen: 



Vi opfordrer til at etagen genopfrisker deres egen aftaler omkring 

corona. 

Opslag om at vi har fået den første bekræftet smittetilfælde på 

Hørhus.  

Kontakt corona-hotline:  

hvis man muligvis er smittet, så husk at spritte af og maske, når du fx. 

skal ned og vaske.  

Isolere dig, hvis du er testet positiv med corona eller hvis du er 

nærkontakt, så kontakt din etage for hjælp. 

 

Vi kan som beboerrådet evt. give dispensation til at have elkedel og 

tungere apparater på værelset, hvis man er testet positiv.  

 

b. bike room sound insulation. 

1. Og motionsrum og cykelrum, fordi dørene smækker og det larmer. 

Der bliver undersøgt, hvor pengene skal komme fra.  

 

c. Closing mechanism om hallway doors - security increase 

1. Vi har fået et tilbud: 10.500 for cib og 7.700 for 

smække-mekanismerne (eksklusiv moms)  

Vi vil gerne sætte nogle ekstra løse, fordi vi har oplevet hærværk og 

tyveri.  

Pedellerne prøver at snakke med med administrationen, da det 

handler om sikkerhed. Måske skal vi selv gå ind betale for det som 

beboerrådet, så der ikke kommer en huslejestigning.  

 

d. Common carrier cycle for the dorm  

1. Der er ingen fra 2. i dag, så vi hopper over den.  

 

e. Motionsrum, tennis court and Hørbrækker 

1. Hørbrækker har adgang til vores motionsrum og betaler for det. Vi 

skal bare have fundet ud af, hvor de penge er kommet hen.  

 

f. Removal of old bikes 

1. Før har vi sat gavebånd på folks cykler og giver folk en måned til at 

fjerne være opmærksom på gavebåndet. Hvis det ikke fjernes rydder 

fjerne vi cyklerne. Der kommer facebook opslag. 

 

g. Removal of unnecessary facebook members 

1. Vi skal have fjernet nogle folk fra gruppen. Og det bliver gjort.  

 



9. evt. 

1. Vi vil gerne have fikset elevator-dør, der smækker højt. Og elevatorerne skal 

opdateres på deres elevator-tjek 

2. 4. etage er i gang med at få renoveret deres køkken. Og de har ingen 

overskabe over deres køleskabe. Vi vil gerne have den samme standard på 

alle etagerne i forhold til kvalitetsforringende, fx larmer, skabe, instrumenter.  

3. Der skal tjekkes op på hvornår der males på fællesarealerne.  

4. Der bliver foreslået om vi skal have opsat en nær-boks, som man kan afhente 

sin pakkeboks der. Den bliver lukket.  

 

Tilværelse:  

Cathrine og Anna fra 6., Karoline fra 5., Jonas fra 4., Maja fra 7., Pernille 2., Joy fra 1., Sofie 

fra 8., Camilla fra 8., Terry fra 8. 

  

 

 

 


