
Dagsorden til Beboerrådsmøde i oktober 

Tilstede: Mads Christian (2) Jonas (4) Ida (5) Marie (6) Mathias (7) Jakob (Formand) 

Afbud: Sofie (8), Joy (1) 

1. Velkommen og formalia 
2. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidst 
3. Beskeder 

1. Opdatering på baggrund af fællesmøde med Scandis Boligerne og 
Hørbrækkerhusene  

2. Der har været brandtjek, alle kiler skal fjernes ind til dørene. Der må ikke længere 
stå noget foran elevatorerne. Inspektørerne forslog indkøb af automatisk dørlukning 
til ølrum og plastik kasser som passer til køkkenerne.  

2. Økonomi 
1. Opfølgning på stigende varme- og eludgifter. Varmeprisen er fast og reguleres en 

gang om året. Vores elpriser er variable og er svære at forudsige. 
1. Det er vigtigt, at man sparer på varme og strøm, hvor det giver mening.  

 
 
2. Indkommende punkter 

1. 2. oplever lugtgener af bl.a. urin, der anbefales at der skrives til inspektørerne   
3. Information fra udvalgene under beboermødet, hvis nødvendigt 
 Festudvalget v. Christian Thor Møller (226) 

1. Mulig orientering om første baraften. Der er planer om at se 
de store VM – kampe nede i kælderen 

2. Kollegiets kamera er fundet igen. Kameraet forefindes hos 
formanden for festudvalget, Kristian. Etagerne kan låne 
kameraet til private fester 

3. Penge til festudvalget, der bevilges 500 kr. til pynt til fest 
udvalget. 

a. Haveudvalget v. Kristine Christiansen 
 Scandis og Hørbrækker kan indtræde i udvalget 

b. Informationsudvalget v. Maja Kejser Lousky (734) 
c. Musikrumsudvalget v. Anton Ekmand Thorgaard (126)/Mads-Christian (246) 

 Valdemar Brobæk Christiansen er formand for 
udvalget 

 Der er bevilget 500kr til en ny klaverstol 
d. Fitnessrumsudvlaget v. Jonas Reyman og Andreas Nolsøe 

 Folk er dårlige til at rydde op. 
e. Klageudvalget v. Jakob Skyggebjerg (441) 

 Udvalget virker, der har været én klage siden sidst 
f. Nøgleansvarlig v. Katrine Meiner (147)  

 Der er nye fitnessrum nøgler på vej 
a. Cykelkælderansvarlig v. Terry Pedersen (827) 

 Lasse Karl Nielsen (533) er ny formand 
2. Der skal findes nye til at tage sig af cykelkælderen 

a. Flaglauget v. Jonas Sørensen (428) 
 Der flages mindre grundet færre solskinstimer  

b. Antenneudvalget v. Jonas Sørensen (428)  
 3 tv mangler at få tv-kort, vi tror, det er 7. og 6. etage 



 
 
2. Næste møde og indkaldelse til Beboermøde 

Fastsættes mellem 21. og 24. november  
Der indkaldes til beboermøde d. 17. november  

3. Eventuelt 

 Monokler er på vej. Dvs. at skraldeskakterne lukker. 
Derefter vil der lægges ny asfalt på 
parkeringspladsen  

 Det er kasseren, som tager sig af fraflytningsmail. 
Skriv til Mathias for at være sikker på om de har den 
rigtige fraflytningsmail 

 Der var spørgsmål om hvad vi gør ved 
parkeringsbøder. Her kan man få hjælp hos vores 
inspektører.  

 Betaling til tørretumbler er work in progress. 

 Der er spurgt ind til hvad Jonas og Jakob laver. Jakob 
står for beboerrådet og udvalg. Jonas står for UBS 
bolig og inspektører  

 


