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Referat af Køkkenrådsmøde tirsdag d. 02/02-2021 

Klokken 18:00 på Zoom 

Alle er velkomne til at deltage i dette møde. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse 

a. Mads 

 

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

a. Godkendt 

 

3. Beretninger fra 

a. Mette 

i. Problemer med net skulle gerne være løst nu. Der købes 

abonnement der kan hjælpe ved net svigt.  

ii. Opfølgning på brug af videoovervågning. Da bøder ved fx forkert 

affaldssortering er store, må kollegiet godt bruge overvågningen til 

at tjekke hændelser og finde kollegianere der er ansvarlige. 

iii. Mange nye indflytter, håber der tages godt imod dem. KP har 

problemer med opholdstilladelser til deres aftaler, så måske bliver 

de tomme værelser snart fyldt igen.  

iv. Kollegiet har 40 års jubilæum til oktober. Kontoret søger 

godkendelse til arrangement af bestyrelsen.  

v. I uge 10 kommer der internet på køkkenerne.  
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b. Forretningsudvalget 

i. Diskussion om udmeldelse af køkkener. Skal betaling af køkken 

kontingent finde sted? 

1. Der er flere argumenter, og tages videre til et 

beboerrådsmødet for afstemning om vedtægtsændringer.  

ii. Formandsposten i FU går til valg til beboermødet i marts.  

iii. Afholdelse af beboermødet i marts 

 

c. Baren 

i. Baren søger en bestyrelses suppleant 

 

d. Idrætsforeningen 

i. Generelforsamling d. 21 februar. Alle er velkomne og kan stille op til 

poster og vælges ind. Urafstemning ikke nødvendig. 

ii. Til medlemmer – der vil ikke blive opkrævet penge før idræt starter 

igen. 

 

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

a. Aktivitetsudvalget 

b. Indflytningsudvalget 

c. Caféudvalget 

d. Sportsudvalget 

e. Sommerfestudvalget 

f. PR udvalget 

g. Miljøudvalget 
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h. Vinudvalget 

i. Håndværkerudvalget 

j. Pooludvalget 

k. MC udvalget 

l. Nøgleservice udvalget 

 

5. Forslag 

 

6. Eventuelt 

a. Miljøudvalget har skaffet en tøj container til genbrugspladsen. 

Folkekirkens nødhjælp tømmer periodisk.  

b. Spørgsmål til punkter som tages op til bestyrelsesmødet. Omkring 

facebook opslag om kommentarer på emhætter. K11 har problemer med 

deres emhætter. Rune Momberg forsøger at hjælpe med problemet.  

c. Depotrum på køkkener. Køkkener i siden af kollegiet har depotrum. Med 

to køkkenansvarlige kan der fås adgang til de aflåste køkkenaltaner.  

 

Med venlig hilsen 

Forretnings udvalget 


