
Resident council meeting announcement
 
Dear council members, substitute council members, committee chairmen, committee members and
residents. 
I would like to announce the time of the next Resident council meeting at Hørhus kollegiet. It will
be held on Tuesday 28th of September 20:00, in the Bar (Lounge). 
To reach the quorum, at least 5 representatives/substitutes from different floors need to attend. 
Other points for the agenda need to be sent to the chairman no later than 5 days prior to the
meeting. There will be snacks.

Agenda 

Til stede: Pernille (forperson), Anna (2), Sofie (8), Mathilde (3), Natasja (6), Joy (1)

1. Election of the chairman and the secretary

1. Pernille som ordstyrer og Joy som referent

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

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

a. Please read last meeting minute before the meeting
i. Godkendt

4. Messages
a. Pernille har snakket med pedellerne.

i. Driftsfællesskabet er ved at være oppe at køre. Vi har stadig kontoret for nu. Det
er besværligt at lave det om til bolig (umiddelbart Scandis’ problem)

ii. Generel opfordring: hvis der ryger en sikring på et værelse, så skift sikringen
selv (det er dyrt at få det skiftet af en tekniker)

5. Economy
a. Stadig i proces om investering

6. Information from the committees 
a. Antenna committee (Jonas Priess) 
b. Party committee (Anders Madsen)
c. Rekreation committee (Magnus Berg Sletfjerding)
d. Information committee (Maja Kejser Lousky) 
e. Music committee (Jonas Priess)
f. Exercise committee (-)

i. new representative
1. Opfordre folk på ens etager til at melde sig. Hvis der ikke kommer en ny

repræsentant, er der ingen, der holder øje med, om der fx mangler ting
eller lignende.

g. Complaints committee (Jonas Bork Nørgaard)
h. Key committee (Terry)
i. Workshop committee (Terry)

7. Current projects
a. Collective Furniture purchase

i. Stuen mangler 14
ii. Anden mangler 7
iii. Tredje mangler 5
iv. Fjerde mangler 8
v. Femte mangler 7



ii. Anden mangler 7
iii. Tredje mangler 5
iv. Fjerde mangler 8
v. Femte mangler 7
vi. Sjette mangler (stoleudvalgets egen optælling)
vii. Syvende mangler ?
viii. Ottende mangler 2

1. Afstemning på etagerne om pågældende muligheder for køb af stole:
a. Beboerrådet køber de stole, der er behov for, og så giver

beboerrådet dem
b. Man må maks bede om et vidst antal stole (beboerrådet sætter en

grænse for maks antal stole), og så giver beboerrådet dem.
Beboerrådet kompenserer det resterende beløb for de etager, der
ikke spørger om maks antal stole.

c. Man må maks bede om 14 stole (dvs. det højeste antal stole ønsket
af en etage). Beboerrådet kompenserer det resterende beløb for de
etager, der ikke spørger om maks antal stole. Eks.: etagerne der
ikke beder om 14 stole, men eks. 2, må få udbetalt resten af
pengene svarende til 14 stoles værdi.

i. Èn stol koster 314 kr.
1. Etagerne skal internt snakke om hvilke af disse

muligheder, de foretrækker, inden næste
beboerrådsmøde.

b. Flagpole project
i. Der har været misforståelser, så flagstangen er ikke kommet op endnu. Processen

er i gang.
8. Other points

a. Investment with danske bank
b. Furniture investment pole
c. Financial support to parties with open invitations

i. To etager har holdt fester, hvor beboerrådet har støttet op omkring det med et
pengebeløb.

ii. Det er en særlig pulje, som pengene kommer fra, der er gået til festerne. Puljen
er sat til side til sociale begivenheder hvor alle fra kollegiet er inviteret.

iii. Det er individuelle etager, der har holdt festerne, men det har ikke været en
fælles fest som vi kender dem eks. i baren.

1. Afstemning om:
2. Er det okay at fælles penge går til private fester?

a. Ja. Alle stemmer for
3. Hvad skal betingelser for pengepuljen være?

a. Maksbeløb der kan gives støtte med fra beboerrådet er 1000 kr.
Etagerne administrerer selv, hvordan de bruger pengene

b. Alle stemmer for
4. Hvad er betingelserne for, at man er berettiget til at holde festerne?

a. Festen skal annonceres med en fb-begivenhed, hvor alle fra
kollegiet er inviteret, og den skal annonceres minimum 2 uger før.
Det skal også annonceres på tavlen nede foran etagerne.

b. Alle stemmer for
5. Hvordan kan man få disse penge? Kan der skrives direkte til Pernille?

a. Det besluttes at der kan skrives direkte til Pernille
b. Alle stemmer for

d. New chairman from November
i. Pernille trækker sig som forperson fra november, så der skal findes en ny.

Pernille hjælper med overgangen og laver et overdragelsesmøde
9. evt.
 
Pernille Hammer 
238 Chairman
 
 




