
Referat
Kollegianerforeningsmøde søndag d. 8/5/22

Kl. 10 på 11.sal

1. Valg af ordstyrer
Signe

2. Valg af referent (evt. Til beslutningsreferat)
Bjørg

3. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

4. Godkendelse af referat fra forrige møde
Referat godkendt

5. Nyt fra Styregruppen
a. Nuværende medlemmer:  Rannvá, Rakul, Brynjálv, Emilie, Bjørg, Judith, Signe.

Der er åben for tilgang af nye medlemmer.
b. Beslutning om originale stole på 11. sal: Restaureres, sælges, foræres væk eller

noget 4.?
Anne Brock vil undersøge om hvad det koster at restaurere de gamle stole, eller
hvad man kan sælge dem for.

6. Nyt fra udvalgene /oversigt over udvalgene
a. Se kontaktliste på opslagstavlerne

Signe informerer nye kollegianere om udvalgene.
De 300 kroner i udvalgene er frit disponible.
Signe: Er der nogen der har spørgsmål om udvalgene?
Hønsene: Det er lidt stagneret, folk er ved at flytte væk, skal der oprettes et nyt
hønseudvalg? Folk snakker om hvordan det foregår. Hvis man gerne vil være med i
udvalget, så melder man sig bare ind.

b. Rasmus Ejbye Vadstrup ønsker at oprette et løbeudvalg
Rasmus vil oprette et løbeudvalg. Motivation: socialt, fællesskab, fed måde at lære
de andre at kende.

Stemmer:
For: 14
Imod: 0
Udvalg oprettet.

7. Indkomne forslag (Der er indkomne forslag for beløb i alt: 28.148,30 DKK ved forslag a1,
17.133,30 DKK ved forslag a2)

a. Forslag stillet af Signe Thorup Elmelund, lok. 015, 50737691
Ønsker at erhverve:
4 nye borde (120 x 80) til 11. sal
Linnoliumsplade og birkestel



Slidstærke, lette at rengøre og lydabsorberende
Motivation:
De gamle er udtjente

Forslag a1)
med indbygget ekstra lydabsorberende lag
https://www.ajprodukter.dk/skole/borde/kantineborde/bord-25054-25058
Beløb i DKK: 5.693,75 pr. stk, i alt 22.775
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund
Dato for erhvervelse/udførelse: maj/juni 2022

Hvis ikke a1 stemmes igennem stilles forslag a2

0 stemmer.
Der stemmes ikke for forslag a1 efter drøftelse mellem de tilstedeværende, og der
fortsættes derfor videre til forslag a2.

Forslag a2)
https://www.ajprodukter.dk/skole/borde/kantineborde/bord-25872-25876
Beløb i DKK: 2.940,- pr stk, i alt: 11.760
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund
Dato for erhvervelse/udførelse: maj/juni 2022

Stemmer:
11 for
3 blanke
Forslag vedtaget.

b. Forslag stillet af Beboerrådet/ Ejendomsinspektør Kim Colin
Ønsker at erhverve:
Indhegning af ny kompostbunke
Motivation:
Driften har som sådan ingen interesse i at der er en kompostbunke, den tidligere kompostbunke
blev primært benyttet af dem der har højbede og sekundært af rester fra altankasser. Da højbedene
er et udvalg under kollegianerforeningen synes jeg det giver god mening at det er den kasse
pengene tages fra. Placeringen ville være naturlig mellem enden af højbedene og hønseriet. Driften
har tilbudt at hjælpe med at opsætte kompostindhegningen og derved holde prisen nede da der på
denne tid på året er mere tid til ekstra opgaver, dette kan ændre sig efterhånden som vi kommer
længere hen på sæsonen og i skal derfor eventuelt påregne ekstra udgifter til håndværkere.
Beboerservice skal nok stå for vedligeholdelse og diverse oprydning omkring komposten.
Vi blev spurgt af Beboerrådet om vi kunne hjælpe med at indhente pris på en ny kompost, da den
gamle ved p-plads blev fyldt med affald og andet der ikke hørte til.

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ajprodukter.dk%2Fskole%2Fborde%2Fkantineborde%2Fbord-25054-25058&data=04%7C01%7Cinfo%40ajprodukter.dk%7C1ca1a4e34fae4232707608da0748d2d1%7Cc3b35f59d5f044c1a7a630e61eb225ce%7C1%7C0%7C637830306740259728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=DKYA4K19lTPkuDWWBqRRHN1D4K0EHfEPmlJ3Sn3xDnE%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ajprodukter.dk%2Fskole%2Fborde%2Fkantineborde%2Fbord-25872-25876&data=04%7C01%7Cinfo%40ajprodukter.dk%7C1ca1a4e34fae4232707608da0748d2d1%7Cc3b35f59d5f044c1a7a630e61eb225ce%7C1%7C0%7C637830306740259728%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=tPJCH9O7Q0G%2BPWFM1IlsCA79tI3IQ9xMzMzyXjusXRI%3D&reserved=0


Tilføjelse fra Signe efter samtale med Kim:
Løsningen kan også placeres bag skraldeskuret. Den primære motivation for at flytte den væk fra
parkeringspladsen er at der er mange, som har brugt den gamle dynge til at læsse skrald af.

Beløb i DKK: 5.173,30
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: BBS
Dato for erhvervelse/udførelse:
Ansvarlig for evt. opsætning/montering:
Dato for evt. opsætning/montering:

Der er nogen for og nogen imod, nogen synes de skal bruge af deres eget budget. BBS vil
gerne selv stå for opsætningen, og det er kun beløbet for det vi stemmer om (5.173kr). Ikke
om eventuelle senere omkostninger. En anden vinkel: Det skal holdes adskilt, altså
kollegianerforeningens og BBS’s pengepulje.

Stemmer:
For: 5
Blank: 8
Imod: 1
Forslag falder.

c. Forslag stillet af Signe Thorup Elmelund, lok. 015, 50737691
Ønsker at erhverve:
Restudlæg for brænde
Motivation:
Brænde blev bevilliget for 3000 kr. ved sidste møde. Prisen var steget og endte med at blive
200 kr. dyrere.
Beløb i DKK: 200 kr.
Forventede årlige vedligeholdelses omkostninger: 0
Ansvarlig for erhvervelse/udførelse: Signe Thorup Elmelund
Dato for erhvervelse/udførelse: Er indkøbt og ankommet

Stemmer:
For: Alle 14 stemmer
Forslag vedtaget.

8. Evt.
Forslag udover dagsorden:

-I forbindelse med når der holdes fest, spørges der om der kan etableres en
terrasseplatform på nordsiden.
Måske relevant at snakke med beboerrådet om det.



Der skal laves en ny generel plan for nordsiden, bl.a. en ny skraldeløsning, der er en
landskabsarkitekt involveret.

-Bjørg Klakstein spørger på vegne af Tóra Martinsdóttir om nyt fadølsanlæg til beboerhuset.
Det bliver undersøgt nærmere til næste kollegianermøde. Men der var stor opbakning
omkring det.

-Der bliver spurgt om der kan ansøges om højere fribeløb. Hvis det bliver stemt igennem på
to efterfølgende møder, kan det blive ændret.

-Cykler: Ikke nok cykelpladser generelt, kan man have cykler på nordsiden?
Der bliver rådet til at skrive til beboerrådet.

-Sommerfest: Sommerfest i august, stor opbakning omkring det. Måske skulle der oprettes
et udvalg, en dato?
Anne Brock laver et opslag få Facebook.

9. Tak for i dag.


