
Beboerrådsmøde 
22. november 2020 
 
mødt op:  
Pernille (2.), Jana (8.), Jonas (4.), Mathias (7.), Iben (3.), Joy (1.), Katrine (5.), Catrine (6.), Emil (2.) 
ordfører: Pernille 
skribent: Jana 
 
 
 
Agenda er godkendt 
Referat fra forrige møde er godkendt 
 
 
 
Messages 
GENERELLE OPDATERING OM CORONA: 
der var et tidfald på syvende; Covid-19 har dog ikke spredt sid over andre personer 
 
MOTIONSRUMMENE OG BOLDBANERNE: 
midlertidigt særlige brugstider til motionsrummene; de forskellige dage til brugere fra de tre kollegier 
står på sedlen, som hænger på døren til motionsrummene 
saunaen er midlertidigt lukket mindst indtil den 13. december; derefter bliver situationen revurderet 
boldbanerne: Anna fra 6. sagde, at man normalt vil tage nettene ind; de blev nu taget ned og ligger i 
beboerrådets depotrum; bliver sat op igen i foråret; nøglen til det er hos Pernille 
 
CYKELOPRYDNING 
cyklerne er blevet afhentet af politiet 
 
 
 
Økonomi 
alt er fint; overtagelsen er afsluttet 
 
 
TV/antenneudvalg 
der er ikke et lager med BOXER-bokse 
alle henvendelser er blevet taget og sagerne er i gang 
 
Der er nogle gange problemer med bokser, at den ikke registrerer kortet. det kan være, at det hænger 
sammen med strømforsyning i huset, og at BOXER lige skal akklimatisere sig 
 
 
musikudvalg 
ni personer udover udvalgs-personer kom til sidste møde; også folk der selv s 
forslag omkring nye åbningstiderne er:  

bands, trommer, bas: 16-20 (hverdag og søndage; lørdag 10-20) 
alle instrumenter (mandag til torsdag samt søndag; 10-20, fredag 10-22) 
musikrummet må ikke bruges til at give undervisning eller lignende, da den kun skal 
bruges af kollegiets beboere (plus eventuelle bandmedlemmer) 

forslag blev godkendt 



 
ØNSKE FRA MUSIKKERNE: 
tre nye jack-sticks a tre meter; sprit til hænderne; budget til et nyt klaver 
beslutningerne i beboerrådet: 300 kr. til jack-sticks; håndsprit skal tales om med pedellerne, så bliver 
det sat op; de gamle klaver kan ikke stemmes rigtigt, hvis musikkerne gerne vil have et nyt klaver, så 
skal forberede et budget til næste beboerrådsmøde (hvis det koster mere end 15.000 DKK) 
 
PROBLEM OMKRING ÅBNINGSTIDERNE 
vi vil gerne holde at møde med brugere af motionsrummene og folk fra første (især dem, der bliver 
irriteret af løbebåndende) og snakke om en tilpasning af åbningstiderne 
 
 
 
Nøgleudvalg 
alt er fint, der er intet nyt 
der er nogle fra Scandis, der har nøgle til sauna; da de egentlig ikke skal det, venter vi på, at de 
afleverer deres nøgler ved udflytning, og ”nye” folk får bare ikke en nøgle til saunaen 
 
 
 
Workshop/cykelværksted 
der skal købes en ny slange til kompressoren; budget er besluttet på at være 300 DKK 
 
 
 
Other 
der var et møde med vores tidligere kasserer Nikolaj, Pernille, og vores nye kasserer Mathias 
der skal laves et dokument til dropboxen, der skal indeholde info om, hvad for nogle poster det drejer 
sig om, hvad der gøres med dem, osv. 
angående dem der kræver tilknytning til en person skal tilknyttes til Info-komité-formand 
 
 
 
upcoming board meeting 
blev aflyst i april, og den der skulle blive afholdt i november blev rykket til 01. december 
pga. Corona har vi problemer med godkendelsen af årsbudgettet 
 
 
REGNSKAB 
vi har modtaget den i fredags, og den omhandler perioden fra aug.2019 til aug.2020 
vi har brugt færre penge på lys, el og varme, end der var sat af 
flere udgifter på løn og kritiske ting (som elevator, murværk, reparationer på værelser, der ikke var 
planlagt) 
 
 
DRIFTSFÆLLESSKAB 
USB vil gerne centralisere driften; det betyder, at der skal være en masse pedeller til en masse kollegier 
med central ud i Amager Kolle; pedeller kontoret over i Scandis skal lukkes 
der er spørgsmål om vi gerne vil være medlem af denne centraliserede drift, eller ej (vi har mulighed 
for at vælge, fordi Hørhus er selvegnet) 



siden pedellerne administrerer brug af slagboremaskine og symaskine, er der overvejelse, om vi skal 
anskaffe en slagbormaskine til hver etage 
indtil videre besluttet vi ikke, om vi gerne vil være medlem af centralisering eller ej; vi snakker om det 
igen til de følgende møder; beboerrådet anbefaler, at tale om temaet med etagerne og lave en slags 
”meningsmåling” til gangmøderne, for at høre, hvad beboerne synes om det 
 
 
 
Eventuelt 
mulighed for at begrænse boring til mandag til lørdag, kl. 12-21 samt ingen boring om søndagen? 
Det skal tages op til beboermøde. 
 
 
 
Beboermøde 
Jonas kommer til næste beboermøde med at forslag om, hvordan man kan holde et møde online, fordi 
vi bliver nødt til at holde et møde snart 
 
 
 
Møl på etagen 
Hvis der er problemer med møl, skal der snakkes med pedellerne, så at de kan ringe til 
skadedyrsbekæmperen 
 
 
 
 
Nyt projekt: ”nye stole og borde til alle køkkener og trekantsområder” 
der skal tælles, hvor mange stole og borde, der måske skal erstattes, og findes tilbud indtil næste 
møde; derefter skal snakkes om det til beboermødet, om der er stemning for nye fællesmøbler 
idé: hvis der er etager, der ikke vil have nye møbler, fordi de lige selv har købt nogle, kan de måske i 
stedet for får en tilskud til køkkenkassen 
beslutning omkring betaling skal tages i beboerrådet 
Jana (8.), Katrine (5.) og Caroline (6.) overtager projektet og kommer med forskellige tilbud til næste 
møde 
 
 
 
 
 
Spørg på etagerne til det næste etagemøde: 
angående slagbormaskiner: i sammenhæng med driftsfællesskab overvejer beboerrådet at købe en 
slagbormaskine til enhver etage 
omkostninger: 10.000 DKK i anskaffelse til ALLE slagbormaskiner (ville blive skaffet af beboerrådet); 
1300 DKK til reparation (skal etagen betale selv, hvis det ødelægger den) 

➔ holdninger? 
 
 
Hvilke henvendelser tager folk til ejendomskontoret? Hvorfor kunne det være smart ikke at træde til 
driftsfællesskabet? 



(beboerrådet: parkeringsbilletter, elkedel, lysstofrør, støvsugerposer, hjælp med problemer med 
badeværelsesting, etc.) 


