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Referat	af	Køkkenrådsmøde	tirsdag	d.	01/10-2019		
 

OBS: MØDETIDSPUNKT KL 18:00! 
NB: Alle er velkomne til at deltage i dette møde og Kollegianerforeningen giver øl eller sodavand! 
Dagsorden: 
 

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

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

 
3. Beretninger fra: 

a) Mette 
• Der tændt for varmen. Hvis det ikke virker, så spørg en klog.  
• Studietjek 

§ 14 dage til svar. Der en Mokkamaster på højkant til det hurtigste 
køkken, hvor alle svarer. Dem der selv printer studietjek, skal huske at 
sætte værelsesnummer på. E-mail modtages ikke. 

• Køkkenregler.  
§ Mette tager køkkenregler op på næste møde. Der er stilles spørgsmål 

til hvordan regler omkring gæster, og især kærester, virker. Tal 
venligst med køkkenet, inden kæresten får fri adgang til køkkenet. 
Beboere har ansvar for gæster. Der findes klare regler for inddrivelse 
af gæld. 

 

b) Forretningsudvalget 
• Nøgleservice 

o Den er sat i søen. Hvis man har lyst til at være med, skal man vise ren 
straffeattest. Nøgleservice hører nu under Beboerforeningen. Der 
søges fem nøglebærere. To blev fundet ved mødet, Erik og Rasmus. 
Det vil sige, der søges yderligere tre. Hvis man har lyst til at være en af 
de tre, skal man stille op ved et køkkenrådsmøde. Ved spørgsmål 
kontaktes Casper Andersen. 25 kroner i dagtimerne, 50 ellers. 
Yderligere oplysninger følger. 

• Ansøgning til frivillig fest 
o FU søger 13000 kroner til festen. Ansøgning godkendt ved afstemning. 

 
 

c) Baren 
• Hygge-Bygge-dag 

Klokken 18:00 i Studiestoppet  
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§ Baren skal smukseres. Beboere er velkomne til at deltage den 19. 
oktober. 

§ Baren tager initiativ til en månedens drink. Den måned er det Gin 
Hass. 

 
 

d) Idrætsforeningen 
• Hygge-Bygge-dag 

§ Den 14. oktober. Beboere er velkomne til at deltage. 
 
 

4. Forslag 
 

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

a) Aktivitetsudvalget 
• Rave-party-ansøgning 

o 1850 kroner. De fra diverseposten i budgetten. Festen holdes den 8. 
november. Ansøgningen går igennem. 

 
b) Indflytningsudvalget 

 
c) Caféudvalget 

• Spilansøgning 
o 2352 kroner til nye spil. Ansøgningen går igennem. 

• Kaffe-og-te-ansøgning 
o 170 kroner til ny kaffe. Ansøgningen går igennem. 

• Kopper 
o Tag lige egne krus/kopper/glas med. 

 
d) Sportsudvalget 

 
e) Sommerfestudvalget 

 
f) PR-Udvalget 

 
g) Miljøudvalget 

 
h) Vinudvalget 

 
i) Håndværkerudvalget 

 
j) Pooludvalget 
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k) MC-udvalget 
• Baghjulsliftsansøgning 

o 500 kroner til baghjulslift. Ansøgningen går igennem. 
 
 

6. Eventuelt 
1. Køkken 3 vil gerne have bordfodboldbordet fikset. 

1. Håndværkerudvalget vil gerne hjælpe. 
 

Med venlig hilsen 

Forretnings Udvalget 


