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Referat af Beboermøde tirsdag d. 01/06-2021 

Klokken 18:00 på Zoom 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse 

Thor, lovligt 

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

Godkendt 

3. Beretninger fra 

a. Institutionen 

i. Udvidelse af overvågning på kollegiet 

Punkter som dette kan kun tages på beboermøde. Der er stemt på 

uddelte stemmeseddel. 

 Forslag vedtaget.  

ii. Budget fremlæggelse 

Fremlægges af Brian for DAB. Der er huslejestigning på 63 kroner. 

Ændringer: Vandforbruget er sænket, renovation er steget i Herlev 

Kommune, El er steget, rengøring er steget, henlæggelser til 

vedligehold er rykket rundt: Tagpappet er rykket et år længere væk 

pga. tilbagekøbsklausulen (tagpappet vil medføre en huslejestigning 

i 2022). Videoovervågning er nedsat, diverseudgifterne er sat op. 

Vaskeriet tabte indtægter, måske pga. corona.  

iii. Køkken-coronareglerne 

De er ophævet. 

b. Forretningsudvalget 
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i. Valg af bestyrelsesrepræsentant til november 2022 

a. En opstillet. 

i. Katrine Teilmann valgt 

ii. Valg af formand 

a. En opstillet 

i. Mads Thorsen valgt 

iii. Valg af suppleanter til FU – op til to styk. 

To opstillet. Der er stemt på uddelte stemmeseddel. 

 Just Hvid-Olsen og Josefine Jensen valgt 

iv. Budget fremlæggelse 

Udført 

c. Baren 

i. Valg af bestyrelsesmedlem frem til november 

En opstillet. Der er stemt på uddelte stemmeseddel. 

 Dennis valgt 

ii. Valg af bestyrelses suppleant frem til november 

En opstillet. Der er stemt på uddelte stemmeseddel. 

 Victor valgt 

 

d. Idrætsforeningen 

i. Status fra HSI 

• Volley-hold 

Der kommer et volley-hold, man er ikke i tvivl om hvad der er 

HSI-volley og hvad der er kollegie-hygge-volley. 

• Ny OCR-træner 
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HSI har fået endnu en OCR-træner, så vi forventer at holdet vi 

fortsætte bæredygtigt nogle år endnu. 

• HSI tour ’21 

I år vil HSI tour være splittet op i en sekvens af dagsture man 

kan melde sig til. Det er dermed noget mindre forpligtende og 

mere tilgængeligt og casual. 

4. Indkomne forslag 

Intet 

5. Eventuelt 

Intet 

 

Med venlig hilsen 

Forretnings udvalget 
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Referat af Køkkenrådsmøde tirsdag d. 01/06-2021 

Klokken 19:00 på Zoom 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af referent samt konstatering af mødets lovlige indkaldelse 

Thor, lovligt 

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

Godkendt 

3. Ansøgninger 

a. Privat: Hjortene på Hell 

Der ønskes stilhed om natten. Alt andet end penge skal søges direkte ved 

FU og/eller sommerfestudvalget. Ansøgningen er godkendt. 

b. Miljøudvalget: Planteforskønnelser 

Ansøgningen er godkendt. 

4. Forslag til senere ansøgninger 

a. Udendørs vandpost til cykelvask og køkkenskraldespandrengøring. 

Også til drikkevand ved Volley 

b. Flere bord-bænkesæt. 
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Stemmeseddel 

Kun et valg per punkt 

 

1. Valg af overvågning – JA eller NEJ 

 

2. Valg af nyt bestyrelsesmedlem for FU: 

_____________________________________ 

 

3. Valg af ny bestyrelsessuppleant for FU: 

_____________________________________ 
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4. Valg af ny bestyrelsessuppleant for FU: 

_____________________________________ 

 

5. Valg af nyt bestyrelsesmedlem for baren:  

_____________________________________ 

 

6. Valg af ny bestyrelsessuppleant for baren: 

_____________________________________ 

 


