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Referat af beboerrådsmøde d. 05/11-2019  
 

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

Mødet er godkendt. 

2. Godkendelse af dagsordenen  

Dagsordnen godkendt 

3. Beretninger om institutionsdrift  

a. Beretninger fra kontoret  

Debat om nedsættelse af varme og vandforbrug. Må man installere 

opvaskemaskiner på de enkelte køkkener?  

b. Godkendelse og gennemgang af regnskab 

Mette gennemgik regnskab. Se det udleverede regnskab for detaljer. 

Forslag til budget: Internetstik til de enkelte køkkener, så man kan slippe for at 

bruge internet fra en af køkkenets beboere. Skal igennem bestyrelsen.  

  

4. Beretninger fra forretningsudvalget  

a. Frivilligfest er blevet afholdt. Det var en super fest med fri mad og drikke – en 

god fejring af de frivillige på kollegiet og er en af de mange goder ved at være 

frivillig.   

Fremragende fest. 

  

  

5. Beretninger fra HSI  

a. Nyt fra HSI 

Foreningen er oprettet for bl.a. at kunne nyde godt af de fordele, man har som 

sportsforening i forhold til f.eks. kommunen. 
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Trænerjobs og bestyrelsesposter er ulønnede, men giver gratis adgang til alle 

hold i foreningen. 

Der kommer bestyrelsesposter på valg. 

Generalforsamling i februar. 

Der var sommertur – OCR-tur. 

  

Måske skal der planlægges surftur. 

  

6. Beretninger fra kasserer  

a. FU  

Der har været rod omkring kassererposten i FU, så regnskabet vil i stedet blive 

gennemgået på næste køkkenrådsmøde. 

b. Baren  

Regnskabet blev gennemgået til information. 
    

7. Indkomne forslag  

a. Cykelskyr/ekstra cykelstativer ved indgangen til kollegiet 

FU beder kontoret om at indhente tilbud på ovenstående. 

Fællesrum ved rygerrummet:  

Brolagt sti ml. k1 og k13 

Støjreducerende billeder på gangene 

Trapperne kan laves, nogle mangler trin, så folk ikke kommer til skade. 

Saltet trapperne. 

Saltudvalg 

b. Ændring af barens vedtægter 

Bo gennemgår ændringsforslag til vedtægterne. 22 for, 0 i mod. Godkendt 

  

8. Valg af ledige poster  

a. FU  

i. Der er to frie poster i bestyrelsen som samtidigt giver en post i FU. 

Man vælges for henholdsvis 1 og to år Valg af to nye medlemmer:  

For 1 år: Lasse 1305 

For 2 år: Casper 2321 

  

ii. To ordinære medlemmer   

Erik valgt 
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Bo valgt 

iii. To suppleanter  

Simon 

Dennis 

Annaline 

b. Baren  

v. Godkendes vedtægterne:  

vii. Én bestyrelsesformand: Bo  

viii. Fire menige bestyrelsesmedlemmer:  

Henrik, Clara, Lasse og Erik er valgt. 

ix. To suppleanter:  

Rasmus 

Dennis 

 

 

9. Eventuelt  

  

 

 

 


