
Månedligt køkkenrådsmøde indkaldt af FU  9. december 2021 
Mads Thorsen 

 

Referat af Køkkenrådsmøde tirsdag d. 07/12-2021 

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. Just tager referat 

 

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

a. Det er godkendt 

 

3. Beretninger fra 

a. Mette 

i. Hun har meldt afbud 

 

b. Forretningsudvalget 

i. Dispensationer 

1. Hvis det handler om sygdom, tager Mette sig af 

dispensationer. Hvis det handler om andet, så er det FU 

2. FU mener, at det er fint, at det er op til diskussion, men det 

skal ikke være Mette alene 

3. Holdninger 

a. Fint, at det er kollegianere, der har ens ryg (en 

yderlydigere person er enig) 
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b. Det er problematisk, at hele FU kan kende personen, og 

den dermed går til Mette alene 

c.  FU ved ikke konkret, hvor lang tid det ville tage at få 

svar fra DAB, hvis de overtager det 

d. FU får bare at situationen at vide samt navnet, da man 

skal kunne trække sig, hvis man kender personen 

e. Der ligger en overvejelse over, hvor meget information, 

FU må få. 

f. Skulle man bare fjerne navnet, selvom der er en risiko 

for, at man regner det ud? 

g. Der har ikke været klager over processen 

h. Er folk overhovedet klar over, at FU læser det? 

i. Det skal grundlæggende sikre, at der bliver taget en 

objektiv beslutning ved dispensationer 

j. Hvis man sidder i FU, så bør man ærlig nok til at kunne 

vurdere det. 

ii. Afholdelse af ekstraordinært beboerrådsmøde 

1. Vi skal nå at sige det til bestyrelsen 

2. Vi kan forhåbentligt få 30000-50000, men ikke pr. anno 

a. Holdninger 

i. Man bruger ikke tv-pakken overhovedet, og man 

kan sagtens få kanalerne (DR App’en findes) 

ii. Der var flertal til beboermøde 

iii. Der er nogen, der benytter TV-pakken, og det er 

penge, som vi ikke kommer til at se igen efter et 

år 
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iv. Det kan forhåbentlig gøre en evt 

huslejestigningen mindre 

v. Vi satser på, at hvis den fjernes, vil vi kunne 

forhandle os til flere penge om året 

vi. Det er ærgerligt, hvis de få, der bruger det skal 

stoppe de for resten 

c. Baren 

i. Barbestyrelsen søger to suppleanter 

1. Hvis ikke der sker noget, så går det videre til næste 

beboermøde 

2. Barbestyrelsen står for styringen i baren. Man får indflydelse 

på, hvad pengene skal bruges til. 

3. Møderne er lukket 

4. Der foreslås, at man kan holde dele af mødet åbent, så man 

kan se, hvad baren handler om. 

5. Søger stadig en indkøber mere og en ny kaseer. 

 

d. Idrætsforeningen 

i. HSI prøver at få gang i volley 

ii. Yoga går i gang efter jul 

iii. Også OCR er kørende 

iv. Der er plads på alle hold 

 

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

a. Aktivitetsudvalget 

b. Indflytningsudvalget 
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c. Caféudvalget 

d. Sportsudvalget 

i. Vægte, der skal støjreducerer, når vægte rammer jorden 

ii. Det er en start 

iii. Der er sat folk og dato på, så der mangler bare at få sat det op 

iv. Godkendt 

e. Sommerfestudvalget 

f. PR-udvalget 

g. Miljøudvalget 

h. Vinudvalget 

i. Håndværkerudvalget 

j. Pooludvalget 

k. MC-udvalget 

l. Nøgleservice udvalget 

m. FU 

i. Der er brug for lidt ekstra penge til frivilligfesten grundet fejl og 

andre ting. 

 

5. Forslag 

a.  

 

6. Eventuelt 

a.  

 

Med venlig hilsen 

Forretningsudvalget 


