
Referat af køkkenrådsmøde d. 1/2-2022 

1. Casper er referent.  

2. Godkendelse af dagsordenen. Godkendt.  

3. Beretninger fra kontoret: 

A. Alle værelser er udlejet, mega godt! 

B. Tv-pakken er på 40.000 og ikke 72.000+. 

C. Der er kommet frø til nogle blomster, som skal sås.  

D. Studierummet: Sæt stole på bordet og sæt skillevægge til side, så 

rengøringen kan komme til.  

E.  Mette har ryddet op i FB gruppen.  

 

F. Køkkener ser forfærdelige ud. Gør rent og ryd op. Fællesregler for 

alle køkkener? Tages på beboermøde.  

D. 14/2-26/2 gennemgår kontoret alle køkkener, uden undtagelse. 

Er der ikke gjort rent, betaler køkkenet for en rengøring fra 

rengøringsdamen. 

Emhætter, komfur, skabe, skuffer, gulv mv. SKAL være rengjort. 

Vægge/loft skal vaskes ned. Rens gulvtæpper i TV stuen.  

Vindueskarme skal vaskes, altan skal ryddes op. Er det langt fra 

tilstrækkeligt rengjort, får ALLE fra køkkenet en advarsel fra 

kontoret.  

Hullet i køleskabe skal rengøres (det nede i bunden). Gerne med 

vatpinde. 

Rene viskestykker er et must.  

 

• Status for rådighedsbeløb december: brugt på mad. 

• Reminder om beboerrådsmøde 

1. bestyrelsesformanden kommer. 

• Der skal stemmes om næste års budget til beboerrådsmødet. 

Forslag modtages. 



• Regler om larm og støj. Klare retningslinjer er efterspurgt og der kan 

eventuelt komme vedtægtsændringer omkring dette, som skal 

stemmes om til beboerrådsmødet.  

 

4. Baren 

• Der søges to bestyrelsessuppleanter.  

5. HSI 

• Der kommer snart dato til generalforsamling.  

Der skal vælges ny formand + mere.  

Der kommer volleyhold op at køre. 

6. Ansøgninger 

• Tour de Køkken: Ansøger om 16.000.  

Læs eventbeskrivelsen der er kommet ud. Ingen nazi-temaer og lign. 

Er der spørgsmål, spørg Just Hvid Olsen.  

 

• Fitnessansøgning: Til nyt udstyr. 16.000 

 

 

Fremmødte køkkener er: 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 18, 20, 24. 

 

Køkkener der stemmer for Tour De Køkken er: Alle fremmødte 

personer. 

Køkkener der stemmer for Fitnessansøgning er: Alle fremmødte 

personer.  

 

7. Eventuelt:  

Fastelavn i baren? 

 

Beredskabsplan, fremlæggelse. Alle skal have hørt deres køkkener til 



køkkenrådsmødet i april om hvornår det passer at de kommer ud, så 

der kan komme et event op at stå for dette. Alle er velkomne.  


