
REFERAT BEBOERRÅDSMØDE 27-09-2022 

TILSTEDE 

• Christian, Formand for Festudvalget 

• Joy, 1. etage repræsentant 

• Jonas, 4. etage suppleant  

• Andreas, 4. etage  

• Maja, 7. etage repræsentant 

• Ida, 5. etage repræsentant 

• Elena, 8. etage repræsentant  

• Mads-Christian, 2. etage repræsentant  

• Jakob, 4. etage og formand for Beboerrådet 

REFERENT 

Elena 

ORDSTYRER 

Jakob 

DAGSORDEN 

1) Velkommen og formalia 

2) Godkendelse af dagsordenen 

3) Beskeder 

• Fra Jonas, 4. etages repræsentant: Hvis man har problemer med sit TV på sin etage, er det fordi 

man ikke er tilkoblet den nye opgraderede TV-pakke. Dette kan fikses ved at kontakte Jonas 

direkte. 

4) Økonomi 

• Budget fra foråret viser, at vores energipriser er ca. fordoblet. 

o Merudgift for kollegiet på ca. 5% af vores årlige udgifter (300.000 DKK) 

• Vi er selvforsynende i sommerhalvåret pga. solceller, men vi skal diskutere tiltag for evt. 

besparelser m.m. Følgende idéer for tiltag præsenteres: 

o Brugerbetaling på tørretumblere, hvor man har et fast antal pr. måned 

o Sparre ved at lukke for brug af køleskab i ølrum 

o Sørge for, at etager ikke har elektronik på standby 

o Skærpe fokus på, at enkelte beboere ikke har større el-apparater på deres værelser 

o Sensorsystem på lyset kan være en mulighed, dog har vi LED-pærer som ikke har et særlig 

stort forbrug. LED-pærer bruges også på trappen og i kælderen. 

• VEDTAGET: Prissætning på Tørretumblinger 

o 3 tørringer inkluderet om måneden 

o Prissætning for 10kr pr. ekstra tørring  

• VEDTAGET: Hver etage har kun et køleskab kørende i vinterperioden 

o Individuelt tiltag for etagerne at opgradere deres køleskabe  

• Festudvalget har fået bevilliget et beløb fra Beboerrådet til Fodboldfesten  

• Motionsrumsudvalget har fået bevilliget et beløb for at købe ting til motionsrummet 

5) Indkommende punkter  



• Forslag om gennedsættelse af barudvalget v. Jonas Sørensen (428) og Jonas Reymann (431) 

o Festudvalget vil gerne prøve baraften d. 14. oktober for at se, om der er opbakning til det  

o Idéen er, at hver etage skiftes til at holde baraften én gang om året 

• VEDTAGET: Jonas og Jonas får lov af Festudvalget til at afprøve baraften 

6) Information fra udvalgene 

• Festudvalget v. Christian Thor Møller 

o Festudvalget skal forsøge at finde ud af, hvor kameraet er  

o Til næste møde diskuteres køb af nyt kamera, hvis det ikke kan findes, og det skal 

efterfælgende være i Festudvalgets varetægt  

• Informationsudvalget v. Maja Kejser Lousky 

o Jonas Sørensen (428) står for Flaglauget 

o Alle referater for Beboerrådsmøder sendes til Maja  

• Musikrumsudvalget v. Anton Ekmand Thorgaard  

o Man kan tage fat i Mads-Christian (246), hvis man gerne vil være en del af musikrummets 

Messenger-chat  

o Musikrummet ser rigtig godt ud  

• Fitnessrumsudvalget 

o Folk roder utroligt meget 

o Der er blevet købt nyt grej ind  

• Klageudvalget 

o Det gamle udvalg er nedlagt 

o Nyt er oprettet, og består af Beboerrådets formand og næstformand  

▪ Inhabile, når det omhandler klager om 4. etage, da formand og næstformand 

begge er beboere på 4. 

o VEDTAGET: Samværsudvalg oprettes til næste møde eller Beboermødet, som skal tage 

hånd om sager vedrørende 4. etage eller Klageudvalgets formand og næstformand på 

tværs af etager  

o Der kan klages igen over andre beboere, og det gamle klageudvalgs e-mail bruges fortsat; 

klageudvalghoerhus@gmail.com  

o Der findes forskellige sanktioneringer, alt fra en løftet pegefinger til opsigelse af 

lejekontrakter  

• Nøgleansvarlig 

o Der mangler nøgler til motionsrum, der skal købes flere ind  

• Cykelkælderansvarlig 

o Der skal findes en ny ansvarlig snart, da Terry snart skal på udveksling 

7) Mødetidspunkter for det kommende år og fastsættelse af mødesteder 

• Doodle skal oprettes efter hvert møde for at aftale nye mødedatoer, -tidspunkter og -steder 

• 2. etage er værter for næste beboerrådsmøde 

• Beboermøde torsdag. d. 17. november kl. 20 

8) Triumviratmøde med de andre kollegier (Hørbrækkerne og Scandis) 

• Input fra mødet i juli: Fælleshaveudvalg, etablering af bålsted i anledning af vores 50-års 

jubilæum), og festregler for udendørs fester i haven 

9) Eventuelt  

mailto:klageudvalghoerhus@gmail.com


• Efter corona kunne en etage bevilliges penge fra beboerrådet til at holde fest, hvis alle etager 

blev inviteret til festen. Pengekassen for dette er tom, og der bevilliges dermed ikke fortsat 

penge. Penge forbeholdes festudvalget. 


