
Referat for beboerrådsmøde den 28.10.21 
1. Election of the chairman and the secretary 

Sekretær: Anna 2 sal 
Talskvinde: Pernille 
Til stede: Anna (2), Pernille(2), Terry(8), Jonas(4), Mathias(7), Younas(3), Malte 
(7), 
 
(Afbud fra første, Terry er som representant for 8.)  
 

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

 
Agenda godkendt: Alle til stede  
 

3. Reading and approval of the minutes from the last meeting  
a. Please read last meeting minute before the meeting  

 
Referat godkendt: 4 personer 
 

4. Messages 
Pernille opfordrer jeres etager til at hjælpe med at fixe problemer på egen etage selv, 
inden der tilkaldes ekstern professionel hjælp eller pedellerne. Ofte kan en nabo hjælpe 
hvis der er sprunget en pære, sikring eller et stoppet afløb.  

 
5. Economy 

Penge for TDC burde være sendt ud, men Mathias følger op på det. 
Penge til flagstang er på vej til at blive betalt. 

 
6. Information from the committees  
a. Antenna committee (Jonas Priess)  

Boxer findes ikke længere som udbyder, men de er opkøbt af Nordlys Flex 8. 
Dermed er vores tv-abonnement gennem Nordlys. 
Det har ikke indflydelse på tv-ordning, men tv-ydelser kommer sandsynligvis 
til at stige. De ydelser betales via huslejen.  
 

b. Party committee (Anders Madsen) 
Ingen repræsentanter tilstede 
 

c. Rekreation committee (Magnus Berg Sletfjerding)’ 
Intet nyt.  



 
d. Information committee (Maja Kejser Lousky)  

Intet nyt. 
 

e. Music committee (Jonas Priess) 
Klaverspillere har brokket sig over klaveret. Jonas har bedt dem der har klaget om at 
vende tilbage til ham med en forklaring af hvad der er galt med klaveret. Hvis der 
kommer en tilbagemelding om hvad der skal gøres, med et prisoverslag, så bliver 
pengene bevilliget. Der er ikke kommet nogen tilbagemelding derom til Jonas.  
 

f. Exercise committee (-) 
Intet nyt. 
 

g. Complaints committee (Jonas Bork Nørgaard, 6 sal) 
Intet nyt. 
 

h. Key committee (Terry) 
Terry går af som formand til beboerrådetmødet.  
Terry laver arbejde 3-5 gange om måneden. Folk skriver til Terry hvis de vil 
have en nøgle. De skal udfylde kontrakt, som de giver i hånden eller i 
postkassen. Når kontrakten er modtaget af nøgleforvalter, overdrages 
nøglen.  
Senere skriver folk når de gerne vil aflevere deres nøgle. Så skriver man til 
den økonomiansvarlige at personen gerne vil have pengene til, så de kan 
blive overført.  
 
Nogle gange er der en forvirring om at Hørbrækker giver nøgle tilbage til 
Terry gennem pedellerne. Det medvirker til at dem som har haft nøglen 
oprindeligt, ikke kan få depositummet tilbage, fordi der ikke er nogen, der 
ved hvem nøglen tilhørte.  
 
En fordel ved at være formand af nøglekomiteen, er muligheden for at 
deltage i udvalgsfesten. 
 

i. Workshop committee (Terry) 
Der har været noget rod i workshoppen. 
Nu er der købt slanger og andet godt til workshoppen.  
Slangen til kompresserne går i styrker ved at plastikken flækker eller knækker 
fordi slangen vrides forkert.  Nipples-metal-ting som sidder på ventilen har en 
tendens til at forsvinde. 
 

7. Current projects 



a. Collective Furniture purchase 
Forslag som tages videre til beboerrådet om kollektivt indkøb.  
 
3 muligheder om finansielt stoleindkøb: 
1) hver etage får de stole de mangler. 
2) det stilles et max antal stole hver etage kan få økonomiske kompenseret. 
Etagens øvrige stolekøb betales af etagen selv. 
 3) etager får de stole de mangler, mens at der kompenseres for forskellen af 
hvor mange flere stole de øvrige etager får. 
  
2 sal: Mulighed 1 
3 sal: Mulighed 2 
4 sal: Mulighed 2 (ændrede efter første uafgjorte stemmerunde stemmen fra 
3 til 2) 
7 sal: Mulighed 1 
8 sal: Mulighed 2 
1 sal: Mulighed 3 
 
Flertal for mulighed 2, med et loft på 10 stole.  
 
Afstemning herom medførte at alle stemte for.  

 
b. flagpole project 

1. Purchase of new flags og opdatering 
Jonas foreslår at hver etage har en repræsentant i et flag-laug.  
Der foreslås at flaglaget når en enighed om hvilke dage der skal flages. 
Der kommer til at være portvin til flaglaugets møder. Jonas 
planlægger at udvikle en optagelsesceremoni. 
 
Eksempel på fag indkøb kunne være pride flag, EU-flag og 
rigsfællesskabs flag.  
 
Jonas foreslår at flag ligger i læsesalen, så hver etage skifter til at være 
ansvarlig for at flage måned for måned (minus sommerferien og 
december). Eksempelvis kunne man måske få lov at flage på sin 
fødselsdag.  
 
Det foreslås at flaget har en Facebook profil, hvor man kan læse 
hvorfor der flages. Fx at der kommes flag op fordi det er national 
pandekage dag m.m. 
 



Til november er der beboerrådsvalg om at komme ind i flaglauget, 
fordi det er en tillidsfuld post. 
 
Der er købt nyt dannebrog flag og ny vimpel.  
Det foreslås at der bevilliges 500 kr. penge til et pride flag.  
 
Snak med jeres etage om hvilke flag der skal købes. 

 
8. Other points 
a. Investment with danske bank 

 
b. Furniture investment pole 

Fælles konti i beboerrådet bruges til større ting, mens etage kontoer bruges 
til mindre ting. Det er foreslået af Jonas at der laves en ny konto til større ting 
på etagerne så som møbler, så etager kan anmode dækning via beboerrådet. 
 
Jonas har intet nyt at tilføje forslaget men ønsker at arbejde videre på det. 
 

c. New chairman from November 
Pernille træder tilbage som formand fra beboermødet. 
 

9. evt. 
Udvalgsjulefrokost:  
 
For alle dem der er i en administrativ rolle på kollegiet holdes der 
udvalgsjulefrokost. 
Ofte bruges penge fra vores Carrot money – af de 15.000 kr. – hvilket er penge 
der bruges til snacks og mad ved møder. 
 
Andre år er der bestilt mad og drikkevare ude fra. Der har været pyntet op i 
festlokalet, med tema og lege. Festens udformning og afholdelse kræver at 
nogen vælger at planlægge den.  
Der er endnu ingen frivillige trådt frem.  

 
 


