
 Referat for Beboerrådsmødet d. 22. februar 2023 
 på Hørhus Kollegiet 

 1.  Velkommen og formalia 
 a.  Deltagere 

 -  Jacob 5., Jakob 4., Mathias 7, Asta 3., Jonas 4. 
 b.  Valg af referent og ordstyrer 

 -  Jacob er referent, Jakob er ordstyrer. 
 c.  Mødet er beslutningsdygtigt, da halvdelen af etagerne er repræsenteret, og 

 formanden er til stede. 
 2.  Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidst 

 a.  Godkendelse af referat fra Beboerrådsmødet d. 23. november 
 -  Referatet blev godkendt 

 3.  Beskeder 
 a.  Bestyrelsesmøde med UBS Bolig 

 -  Årsregnskabet fremlagdes og godkendtes. 
 -  Der blev givet status for plan over nedgravningen af molokker. I denne 

 forbindelse ventes der fortsat på svar fra Københavns Kommune. 
 -  Der blev redegjort for udskiftning af varme(ventil)systemet. 
 -  Beboerrådet orienterede UBS-bolig om etablering af bålsted, cykelrazzia, 

 utilfredshed med tilstanden på Scandis Boligerne samt orienteret om 
 nøglebriksystemet. 

 -  Den økonomisk situation blev gennemgået. Det kunne i den forbindelse 
 bemærkes, situationen i særdeleshed er tilfredsstillende, idet 
 genudlejningstiden på kollegiet er meget kort, at der ikke står tomme 
 værelser, og at efterspørgslen for at få et værelse er høj. Kollegiet har i 
 øjeblikket over 1000 personer på venteliste. 

 b.  Markvandring 
 -  Der er anmodet om, at der loftplader samt lamper i kælderen repareres, 

 hegnene ved boldbaner repareres, samt huller i parkeringspladsen 
 repareres. 

 -  Der blev anmodet informationer samt pris på muligheden for opjustering 
 af frekvensen på tæpperens på etagernes fællesområder samt budget for 
 udskiftning af elevatorer. 

 -  Det blev meddelt, at der var huller i gulvtæppet på 3., som ønskes 
 repareret. Dette tager Jakob med videre til inspektørerne. 

 c.  Evaluering af nytårskur 
 -  Positive tilbagemeldinger fra de fremmødte. 
 -  Det blev foreslået, at alle suppleanter og udvalgsmedlemmer inviteres til 

 næste års nytårskur/julefrokost. Nærværende godkendtes. 
 -  Der blev brugt ca. 7.000 kr. på nytårskuren. 

 d.  Andre beskeder 
 -  Kristine som stod for Haveudvalget er fraflyttet. Posten er derfor ledig. 

 Beboerne Rosa og Karoline fra 4., Asta, Bianca og Anne fra 3. er 



 interesserede i at overtage posterne i nærværende udvalg. 

 e.  Cykelrazzia 
 -  Der blev foretaget cykelrazzia. De berørte cykler, er henstillet i haven ind 

 til snarlig afhentning. Efter efterspørgsel fra flere beboere, blev det 
 besluttet, at henstillede cykler ikke må overtages af andre beboere, da 
 dette sidestilles som tyveri. 

 f.  Besked fra Mathias (7.) kasserer 
 -  I forbindelse med problemer med udflytningsmailen, har Mathias været 

 nødsaget til at opdatere systemet for udsendelsen af dette. Opdateringen 
 har medført, at alle etagernes respektive kasserer skal acceptere en 
 mail-anmodning fra Mathias, så de ikke havner i spamfilteret. Alle 
 etagernes kasserer anmodes derfor om at fremsende en mail til Mathias, 
 idet mail-anmodningen herved accepteres. Han kan fanges på 
 mathiasrabing@outlook.com 

 4.  Økonomi 
 a.  Orientering om, at den nuværende fordelingsnøgle af gulerodspenge: 

 -  Julefrokost, kr. 10.000,00 
 -  Beboerrådet, kr. 1.500,00 
 -  Festudvalg, kr. 2.500,00 
 -  Klageudvalget, kr. 500,00 
 -  Andre udvalg, kr. 500,00 
 Gulerodspengene er fast afsatte beløb til de personer/udvalg, der laver en 
 ekstra indsats for kollegiet. Dermed skal udgifter til disse poster ikke løbende 
 godkendes af Beboerrådet, men der bliver orienteret naturligvis. 
 Det foreslås, at den nuværende fordelingsnøgle for gulerodspenge bliver 
 forlænget ind i 2023. 
 -  Fordelingen af gulerodspengene blev godkendt. 

 b.  Omlægning af formandskabets honorar 
 -  Som vedtaget på tidligere Beboermøder blev det besluttet at honorere 

 beboerformandsskabet i alt med kr. 20.000,00 årligt for deres arbejde på 
 kollegiet. Grundet komplikationer i aflønningen af honorarerne fra UBS’s 
 Boligs side, blev det i denne forbindelse foreslået, at huslejen nedsættes 
 med tilsvarende kr. 20.000,00 for i stedet at hæve beboerbidraget for 
 dermed at placere budgettet for honoreringen under Beboerrådet frem for 
 under UBS Bolig. Herved afkompliceres honoreringsprocessen, og vi 
 undgår herved opkrævning af gebyr fra UBS Bolig for at administrere 
 ordningen. 

 -  Derved vil Beboerrådsformanden og formanden for Hørhus Kollegiets 
 bestyrelse fremover blive honoreret ved 5.000 kr. per halvår. 
 Såfremt disse er den samme person, vil man lade honoraret gå videre, 
 således at Formanden for Beboerrådet honoreres med 5.000 kr. per 
 halvår, samt at Næstformanden for Beboerrådet og den anden 
 beboerrepræsentant i Kollegiets bestyrelse bliver honoreret med 2.500 kr. 
 hver per halvår. Hvis disse er den samme person, så vil honoraret blive 
 slået sammen til igen at være 5.000 kr. per halvår. 



 -  Forslaget blev godkendt. 
 -  Beboerbidraget vil blive hævet pr. 1. maj. Udbetalingen af honoraret vil i 

 fremtiden ske pr. 1. juni samt 1. december. Beboerrådet bruger sin 
 opsparing til at honorere Jonas Priess Sørensen bagudrettet for det 
 seneste år og Jakob Skyggebjerg for det seneste halve år. Således bliver 
 den samlede udgift 15.000 kr. 

 c.  Stigende varmepris 
 -  Det blev meddelt, der er sket en mindre stigning i prisen for varme fra 

 HOFOR. Varmeprisen sættes op med 7% tilsvarende forhøjelse med 
 varmebudgettet på ca. 30.000,00 kr. årligt. Stigningen anses ikke for 
 værende af stor afgørende for budgettet. 

 d.  Brugerbetaling på tørretumblerne 
 -  Det kunne på baggrund af indhentning af tilbud konstateres, at tilkobling 

 af tørretumblere til det nuværende system vil beløbe sig til 10.000,00 kr. 
 Der ønskes i denne forbindelse nærmere beregninger på, hvorledes dette 
 kan betale sig, samt om der er andre alternativer, som bedre arter sig til 
 energibesparende tiltag på området. 

 -  Beslutningen om nærværende punkt udsættes derfor, men for nuværende 
 vil man ikke pålægge brugerbetaling på tørretumblerne. 

 e.  Orientering om udgifter ifm. Nytårskuren 
 -  Der er brugt ca. 7.000,00 kr. til årets nytårskur. 

 f.  Orientering om ekstra penge til Tour de Cuisine 
 -  Der afsættes 500,00 kr. til arrangementet pr. etage. 
 -  Førend etagerne kan få udbetalt lommepenge-pakker, skal etagernes 

 respektive kasserere henvende sig til Mathias for at ajourføre 
 registrerings- samt kontonumre. Udbetaling til etagerne vil ikke blive 
 foretaget inden da. Han kan kontaktes på mailen ovenfor. 

 5.  Indkommende punkter 
 a.  Fodboldbanen 

 -  Det meddeltes, at Peder Lykkes Skolen har en lejekontrakt med Hørhus 
 Kollegiet i forbindelse med leje af boldbanen. Det viser sig i denne 
 forbindelse, at elever fra skolen uden for åbningstiderne, opholder sig på 
 banen og hævder, at Peder Lykkes Skolen har retten til brug af banen. 
 Dette har de jf. Kontrakten ikke ret til. 

 -  Det kan endvidere konstateres, at vedligeholdelse af banen er misligholdt, 
 samt at låsen er afmonteret. Peder Lykkes Skolen har efter anmodning 
 afvist at foretage vedligehold af boldbanen på trods af det 
 kontaktmæssige forhold. Der er i den forbindelse taget kontakt til skolens 
 ledelse med henblik på løsning af problemet. Hørhus Kollegiet har i denne 
 forbindelse meddelt, at man ønsker at ophæve kontrakten for at indgå i en 
 ny, der kun binder for ét år ad gangen, således skolens og Kollegiets 
 ledelse mødes og drøfter samarbejdet i denne forbindelse. 



 b.  Kommende års ambitioner for kollegiet 
 i.  Fællesarealer og møblering 

 o  Efter gennemgang af fællesarealer er det for fremtiden ønsket, at 
 der foretages følgende: 

 o  Beboerrådsrum 

 ▪  Makeover 

 ▪  Indkøb samt installation af nye pærer 

 ▪  Oprydning 

 o  Pool-lokale 

 ▪  Sofa udskiftes 

 ▪  Udsmidning af ødelagt møblering 

 ▪  Oprydning 

 ▪  Oprydning af spil samt organisering af disse 

 ▪  Evt indkøb af nyt bordtennisbord 

 o  Udendørsareal ud til pool-lokale 

 ▪  Oprydning af blade og skrald 

 o  Depoter 

 ▪  Oprydning samt rengøring af gulve 

 o  Bar-lokale 

 ▪  Intet under nærværende punkt. 

 o  Forrum til bar-lokale 

 ▪  Udsmidning af klaverstol 

 o  Cykelværksted 

 ▪  Grundig oprydning samt rengøring 

 ▪  Indkøb af nyt værktøj 

 o  Fitness 

 ▪  Undersøgelse af mulighederne for bedre ventilation 

 ▪  Undersøgelse af mulighederne for kontinuerlig rengøring af 

 rummene 
 o  Cykelkældere 

 ▪  Undersøgelse om mulighederne for kontinuerlig rengøring 

 af gulve 
 -  Det er i forbindelse med ovenstående punkter foreslået at indkalde alle 

 beboerne til en fælles oprydningsdag, hvor ovennævnte punkter kan 



 bringes i orden. Såfremt der er opbakning, afholdes oprydningsdagen. 
 Beboerrådet giver i denne forbindelse mad og drikke til dagen, og der 
 åbnes for baren efter arrangementet. Såfremt der ikke er opbakning 
 revurderes mulighederne for at bringe ovenstående i orden f.eks. ved, at 
 etagerne får specifikke ansvarsområder. 

 -  Forslaget blev sendt i høring på etagerne. Beslutningen træffes på næste 
 beboerrådsmøde 

 ii.  Fælles arrangementer og udvalg på tværs af etagerne 
 o  For at fremme fællesarrangementerne på kollegiet generelt, blev 

 det foreslået, at beboerrådsrepræsentanterne indkalder deres 
 respektive etage til et møde med henblik på at høre beboernes 
 ønsker til fremtidige fællesarrangementer, åbne poster til de 
 forskellige udvalg, samt ønsker til projekter m.v. 

 c.  Årshjul 
 -  Der blev præsenteret et årshjul for Beboerrådet med oversigt over vigtige 

 datoer. 

 d.  Ny næstformand 
 -  Jonas Priess (4.) har trukket sig som næstformand for Beboerrådet. Jonas 

 ønsker at fortsætte som bestyrelsesformand. 
 -  Jacob (5.) ønsker at indtræde som ny næstformand, som såfremt der ikke 

 er andre, der ønsker at opstille sig til posten, indvælges til det næste 
 beboerrådsmøde i marts. Andre kandidater beder sig enten at melde sig 
 til Jakob Skyggebjerg (4.) inden næste møde eller melde sig på selve 
 mødet. 

 6.  Information fra udvalgene under beboermødet, hvis nødvendigt 
 a.  Festudvalget v. Christian Thor Møller (226) 

 -  Der rekrutteres igen til festudvalget. Udvalget mangler repræsentation fra 
 1., 3., 5. og 7. etage. 

 b.  Haveudvalget v. Kirstine Christiansen (140) 
 -  Intet at berette. 

 c.  Informationsudvalget v. Maja Kejser Lousky (734) 
 -  Intet at berette. 

 d.  Musikrumsudvalget v. Valdemar Brobæk Christiansen 
 -  Intet at berette. 

 e.  Fitnessrumsudvalget v. Andreas Nolsøe 
 -  Intet at berette. 

 f.  Klageudvalget v. Jakob Skyggebjerg (441) 
 -  Intet at berette. 

 g.  Nøgleansvarlig v. Katrine Meiner (147) 
 -  Intet at berette. 

 h.  Cykelkælderansvarlig v. Lasse Karl Nielsen (533) 
 -  Intet at berette. 

 i.  Flaglauget v. Jonas Sørensen (428) 
 -  Intet at berette. 

 7.  Næste møde 



 -  Næste møde er i marts. Næste møde afholdes i trekanten på 8. etage. 
 8.  Eventuelt 

 -  Der var ikke noget til eventuelt. 


