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Referat af Køkkenra dsmøde tirsdag d. 04/06-2019  

 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse.  

• Referent Erik Nielsen 

 

 

2. Godkendelse af dagsorden, samt referat fra forrige møde. 

• Referatet ligger på hjemmesiden fremover 

 

3. Beretninger fra: 

a) Mette 

• Lille Birkholm varmeselskab bruger den yderste parkeringsplads. 

o De betaler selv strøm og den slags og låner den i en måned. 

• Kontoret har fået to robotansvarlige kollegianere til tidspunkter hvor kontoret 

er lukket.  

o Robot ansvarlig Casper Andersen og Rune Momberg 

• Nøgleservice nedlægges på grund af lovændringer.  

o Påvirker alle boliger i hele Danmark men man får udleveret en ny 

nøgle som kan gives til den nye nøgleservice. 

o For fremtidig har kontoret ikke adgang til værelset, hvis der skal 

repareres eller akutte situationer som vandskade. 

• Codan skal udløse forsikringssummen for en ny TV boks, men ikke noget nyt i 

sagen. Mette har rykket uden noget held, hun prøver igen senere på ugen.  

• Husk at rive pizzabakker over på midten, før de smides i skakten. Fedt fra 

pander må meget gerne tørres op i panden med køkkenrulle og smides i 

affaldsposer, da ellers stoppes afløbene.   

 

 

b) Forretningsudvalget 

• Oprettelse af udvalg 

o MC-udvalg 

▪ Oprette værksteder og hyggelige aktiviteter dernede. 

▪ Vil gerne havde styr på skadelige kemikalier 

▪ Støjgener skal adresseres fra motorcykler. 

▪ General oprydning og organisering 

▪ Der oprettes nogle få MC-pladser på parkeringspladsen når 

der males striber 

▪ Afstemning af oprettelse af udvalg 14 for ingen imod eller 

blank så oprettet. 

Klokken 18:00 i Studiestoppet  
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o Boldspil-udvalg 

▪ Askan, Oliver og Bjørn vil gerne havde gang i servicere 

udstyret i blok 3 så det er brugbart  

▪ Afstemning om oprettelse. 14 for ingen imod eller blank så 

det er oprettet. 

 

• Potentielt overskydende midler 

o Laver en prioriteret liste da der er flertal for dette. 

o Listen: 

1. FU vil gerne købe nøgleskabe: 5000-7000 kr  

2. Sportsudvalget har en liste af ønsker hovedsageligt til styrketræning: 

5.000 i alt (vægtstang, elestikker mm) 

3. Poolbord service: 6.000-7.000 kr 

4. Tilskud til klatrevæg: ukendt pris 

5. Lift til MCer: ca. 500 kr 

 

 

c) Baren 

Sommerfesteren med salg af øl og sodavand under volley, drinksbilletter for 50 kr. 

med 10 klip af 5 kr. Bar i telt nede i baren 

 

d) Idrætsforeningen 

• HSI OCR tur i slutningen af Juni. Alle kan være med og er velkomne. 

• Betaling af medlemskab i august for hold. Det er frivilligt at havde et hold som 

en del af foreningen eller om man vil køre det udenom. Thor kan forklare 

fordelende ved at være en del af foreningen.  

 

4.   Forslag 

• Overgå til digital indkaldelse til FU møder som en mulighed.  

o Positiv stemning for at køre det digitalt over facebook og hjemmesiden 

o Afstemning vedtog ingen ønskede at beholde det på papir 

o Referater kommer kun på hjemmesiden, indkaldelse på facebook og 

hjemmeside 

 

5.   Beretninger fra de stående udvalg: (Alle ansøgninger er vedhæftet) 

 

a) Aktivitetsudvalget 

 

b) Indflytningsudvalget 

 

c) Caféudvalget 

 

d) Sportsudvalget 
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e) Sommerfestudvalget 

• Husk sommerfest den 15. juni. Sidste tilmelding den 9. juni 

 

f) PR-Udvalget 

 

g) Miljøudvalget 

 

h) Vinudvalget 

 

i) Håndværkerudvalget 

 

j) Pooludvalget 

 

 

 

6.   Eventuelt 

• Brug kalenderen på hjemmesiden. Udvalg skriver til Thor for at få events sat 

ind.  

 

 

Med venlig hilsen 

Forretnings Udvalget 
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