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Referat af Køkkenrådsmøde tirsdag d. 09/06-2020 

Klokken 18:00 i Café Studiestoppet 

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 

a. Thor er referent 

 

2. Godkendelse af dagsordenen, samt referat af forrige møde. 

a. Godkendt 

 

3. Beretninger fra 

a. Mette 

i. K1 får nyt køkkengulv 

ii. Skrald: Kommunen har givet tilladelse til at vi kan nedgrave rest- 

og madaffald. Dette vil være ved glascontaineren. Vi får biovenlige 

poser og grønne spande til køkkenerne. Vi sorterer ikke her før det 

bliver indfaset kommunalt. 

iii. Der kommer to nye trapper i både blok 1 og 2 længst mod nord 

(mod parkeringspladsen). 

iv. Der er indhentet et tilbud på nyt- og bedre internetudbyder. DABs 

IT-afdeling er på sagen. Flere detaljer kommer først når detaljerne 

er lagt fast. Dette betyder også en ændring af hardware. Der er 
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ingen foreløbig tidshorisont, om end et håb om at det er gjort ved 

starten af næste studieår. 

v. Mht. coronasituationen har driften ansvaret for at lægge regler for 

køkkenerne. Reglerne er fastlagt ud fra det faktum at Herlev 

kommune er et af de hårdest ramte kommuner. Kontoret 

anbefaler at man mødes på tværs af køkkenerne (helst, men ikke 

eksklusivt udendørs) for at få stillet sin sociale trang. FU vil komme 

med på råd i slutningen af august om videre forløb. Geza er i kraft 

af sin Kol-sygdom meget udsat, hvorfor kontoret er ekstra 

påpasselige med afstand til beboerne. 

Der gøres opmærksom på at kommunikationen mellem kontoret og 

beboerne har været relativt dårlig, hvilket har medført et relativt 

stort psykisk pres på enkelte beboere der ikke har haft mulighed for 

at stille spørgsmål til den situation de står i. 

Der bliver spurgt om vi potentielt ville kunne afholde et 

beboermøde. Svar: Nej, DAB har forbudt det i coronaperioden. Men 

til informationsdeling er køkkenrådsmøder åbent for alle så det er 

kunne relevant med et beboermøde hvis vi havde noget at stemme 

on. 

Der bliver spurgt om der vil blive evalueret efter coronakrisen er 

drevet over. Kontorer svarer: Det ved vi umiddelbart ikke, men 

måske det vil blive gjort med FU eller en lignende udvalgt gruppe. 

Det konkrete argument for at man kun må være 4 mennesker på et 

køkken er for at der skal være fire kvadratmeter pr. person. Ikke alle 

tør sige fra, hvilket er grunden til at det er pålagt alle køkkener. 
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Køkkenerne er der lavet regler til fordi at man ikke har noget valg 

om at gå derind i modsætning til fællesområderne. 

Spørgsmål: Hvad er driftens holdning til sommerfestafholdelse 

udendørs? 

Kontoret: Så længe I kan afholde det under det antal mennesker der 

er tilladt er det fint. Grunden anses som offentlig grund. 

Spørgsmål: Vil Tour de Køkken/Kolle, være i orden såfremt 

myndighederne tillader det? 

Kontoret: Så længe myndighedernes retningslinjer tillader det. 

b. Forretningsudvalget 

i. Opfølgning på udeområdebudgettet 

Der blev sat 50.000 af til et studierum på kollegiet, det er blevet 

dyrere så nu vil det koste 100.000, vil vi afsætte to års budget til 

dette. Der bedes om flere detaljer på mødeindkaldelserne. 

Afstemning: Vil vi have studierum for 100.000? 

7 for 

9 imod 

2 blank 

Rune Momberg, Jesper Bang og Erik Nielsen melder sig til at hjælpe 

med valg til indkøb af filmhyggesæt (2. prioritet fra beboermøde fra 

marts). Deadline 1/7. 

ii. Prioriteret liste over indkøb til brug af det resterende FU beløb for 

regnskabsåret: 

• Mobilt volleynet 

• Udendørs træningsudstyr 

• 5. Bande og vandpost til volleybanen  
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• Metalmål til multibanen  

• Højere hegn til multibanen  

• Flere sommerfestinvesteringer 

• 1. Værksted til håndværkerudvalget 

• 7. Udstyr til håndværkerudvalget 

• Stenovn  

• Grill  

• Opgradering af grillområdet  

o Solcellelamper 

o Skraldespand 

o Hængekøjer 

• 3. Flere borde og bænke 

• Vinkælder til vinudvalget 

• 6. Nyt betræk og bander til poolbordet 

• 6. Planteudvalg: Drivhus (10.000)  

• 4. Lydisolering til fitnessrummet 

• 2. Fornyelse af fitnessrummet 

c. Baren 

i. De er åbnet igen og det er nice! Kom og hyg! 

 

d. Idrætsforeningen 

i. Tag med på HSI tour! 

 

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

a. Aktivitetsudvalget 

Ansøgning: Eksamensgoodiebag, 4xbudget 
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Vedtaget 

b. Indflytningsudvalget 

c. Caféudvalget 

d. Sportsudvalget 

e. Sommerfestudvalget 

f. PR udvalget 

g. Miljøudvalget 

h. Vinudvalget 

i. Håndværkerudvalget 

j. Pooludvalget 

k. MC udvalget 

l. Nøgleservice udvalget 

 

5. Forslag 

a.  

 

6. Eventuelt 

a. Plæneklippere 

Man kan kontakte Rune Momberg og Casper Andersen om at få dem 

slukket. Rune, Casper og Rasmus Eriksson snakker med Geza om det. 

b. Hvor vil vi gerne have videoovervågning? 

Dækning af alle indgange, cykelstativerne, MC-kælderindgangen. Ønsker 

modtages af kontoret på mail. Sidste frist hurtigst muligt! 

c. Grundet brande i Herlev: Gå lige brandvagt engang imellem hvis du er 

oppe om natten.  
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d. Gasflasker på parkeringspladsen. Bed folk om at stoppe hvis I ser nogen 

suge lattergas. 

e. Officielle udmeldinger: Ny facebookgruppe, sig det lige til de andre på 

køkkenet. 

f. Brandklokkerne testes snarest. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Forretnings udvalget 


