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Referat af det ordinære beboermøde  
d. 14. november 2016 kl. 19:00  

 
Før mødet startede blev formlen for samtalekultur læst højt, som det er vedtaget på beboermødet d. 
8. november 2014.  
 

I.   Vi vil alle hinanden det bedste. 
II.   Vi vil ikke udtrykke os i bydeform.  
III.   Vi vil ikke bruge ironi og sarkasme.  
IV.   Vi vil ikke hæve stemmen eller skrive med store bogstaver i kritiske beskeder eller 

 budskaber.  
V.   Vi vil ikke komme med negative domme om andre, eks. du/hun/han/de/I er..., i stedet  

 i holder vi os til at tale om konkrete handlinger, vi synes, kan gøres bedre.  
VI.   Vi vil ikke pege fingre ad hinanden.  
VII. Vi vil altid svare på spørgsmål fra hinanden og tage kontakt, hvis ikke vi får svar. 
VIII. Vi har en talerliste og respektere denne.  
IX.   Vi taler om et emne ad gangen.  
X.   Hvis vi bryder samtaleformlen, så beder vi om, at det sagte omformuleres, så det 

 lever op til samtaleformlen. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dir.: Iris 
Ref.: Lars   

2. Godkendelse af referat fra ekstraordinert beboermøde forår 2016 
 Godkendt  

3. Godkendelse af regnskab 
 Beboermødet tilsluttede sig regnskabet. Der er øget indtægter dels på grund af 
 vaskeriet, hvor flere vasker efter der er kommet individuelle målere i lejlighederne 

4. Til og fra driften 
-Elevatordøren i 14. Leif havde seniordag, da elevatorselskabet kommer og sætter døren op i den 
forkerte dør. Elevatoren i 12 har derfor en ny dør, selvom den var skiftet for kun to år side, 
Selskabet må selv betale den nye dør i 14, mens de nu ligger inde med gode reservedele til vores 
elevator.  
-Kloakprojekt er forløbet godt. Der er lavet dræn mv., så der skulle være mindre smattet udenfor i 
fremtiden. Der er brugt en million, som vi ikke kan se, da den er brugt under jorden. Vil du se 
videoen fra kloakerne udlevere Leif gerne en kopi. -Projektet afsluttes med en ny rottefælde, som 
spider rotterne, hvis de prøver at komme ind i vores kloaker. Der kan være flere rotter over jorden, 
da de nu ikke længere kan leve i kloakerne. Kloaksystemet skal holde i 25 år. 
-Ny lovgivning vil betyde, at den kollektive aftale med Yousee opsiges, hvorefter den enkelte vil få 
et tilbud fra Yousee, men frit kan vælge om de vil have Yousee, et andet firma eller slet ikke en 
kabelpakke. Du skal dog forsat betale for den kollektive vedligeholdelse af ledningerne. Ingen vil 
stå uden kabelpakke uden at have bedt om det. Mere information vil tilkomme. 
-Der vil komme en afstemning om netværksløsningen på kollegiet, som en konsekvens af 
ændringen af kabelpakken. Mere information om dette vil tilkomme. 
-Der er lidt længere tid på udskiftning af sprungne pære, da hele lampen skiftes til en ny generation. 
Bag trapperne vil der komme intelligent ledlys inden længe, så hele opgangen er oplyst, mens du 
går op.  
-Udendørs skiftes alt lys også, så lysforureningen mindskes og energien bringes ned.  
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-Vi har fået ny rengøringsassistent.  
-Der var en periode, hvor nogle udefra kommende kunne brække låsen op med en kniv. Der er nu 
fundet en ny løsning på problemet. Glemmetøjet er blevet flyttet til kælderens varme. Leif har haft 
et møde med lokalpolitiet og de pågældende personer har al ret til at færdes på offentlige arealer.  
Vi har ret til at bede dem om at forlade vores matrikel.  
-Barnevognscontainerne er ved at få låger på, men dette er gået lidt i stå på grund af en kæmpe 
vandskade og mange flyttelejligheder.  
-Mobilpaysystem på vej til beboerservice.  
-Tryghedsvandring d. 22. novenber kl. 18 ved Sydhavn station, Leif deltager og vil gerne følges. På 
tryghedsvandringen vil der blive mulighed for at påpege manglende toiletter og problemerne med 
menneskeafføring i parken.    
  -Juletræstændingen med Glögg og æbleskiver den 1. december 17:00, der er brug for 
  en hånd til opvarmning af æbleskiverne.  
 

5. Til og fra beboerrådet 
Beboerrådet vil gerne involvere flere gennem arbejdsudvalg under beboerrådet 
Sovefascilitetsudvalg  - Maja 061 
Parkudvalget forslås oprettet  
    
Beboerrådet har bestilt en større gennemgang af mulighederne for kollegiets fremtid. Når denne 
rapport ligger, så vil beboerrådet igangsætte en urafstemning om mulighederne. 
 

6. Forslag 
A. Forslag om, at prisen sættes ned til 50,- kr for Hotellet, Jomfruburet og Sovesalen. 
Ja: 9  Nej: 4  Blank: 1 
  Prisnedsættelsen vil træde i kraft fra om cirka en uge.  
B. Forslag om, at køkkenet ved nord- og sydværelset omdannes til ekstra soverum. 
Ja: 14 Nej: 0 Blank: 0 
C. Forslag om, at beboerrådet og beboerservice kan opsætte et offentligt festivaltoilet efter behov.  
Ja: 2 Nej: 9 Blank: 3  
  Beboermødet foreslog, at foreslaget blev behandlet igen på forårets beboermøde, 
  hvor der kom nogle flere detaljer med. Fx placering på den offentlige vej, evt. andre 
  partnere til betaling og periode 
.   

7. Valg til beboerrådet 
1. Beboerrådsmedlemmer 

 
Navn Lokal  Valgt d.  Navn Lokal  Valgt d. 
Lars 143 19-03-15  Rebekka 094 20-11-15 
Eirikur 017 19-03-15  Nina 089 14-11-16 
Iris 143 19-03-15  Meinhard 038 14-11-16 
Anja 082 19-03-15  Svenn 024 14-11-16 
Line 002 20-11-15  --- --- --- 

 
2. Beboerrådssuppleanter 

 
Ingen stillede op til suppleanter  
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3. Bestyrelsesmedlemmer 
 

Periode Valgt d. Navn Lokal 
Nov. 2016 – Nov 2018 14-11-2016 Meinhard 038 
Nov. 2016 – Nov 2017 14-11-2016 Iris 143 

 
4. Bestyrelsessuppleanter 

 
Periode Valgt d. Navn Lokal 
Nov. 2016 – Nov 2018 14-11-2016 Anja 082 
Nov. 2015 – Nov 2017 14-11-2016 Eirikur 017 

 
5. Formand 

 
Periode Valgt d. Navn Lokal 
Nov. 2016 – Nov 2017 14-11-2016 Lars 143 

 
8. Evt.   

 
 Intet til dette punkt  
 
  
 
Mødet blev afsluttet kl 20:56  


