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Referat fra Beboermøde 11. november 2020 – Ladegårdskollegiet
Antal deltagere til mødet: 9
Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Thor
Referent: Martin

Siden sidst: Løsning af biler der parkerede ud for fælleshuset (potteplanter forhindrer parkering).
Thorfinn har plantet nyt græs på diverse steder i gården, nyt skilt ved indgangen til kollegiet. Laserlys
i fælleshuset. Nye brætspil. Fællesrummet er desværre fortsat låst af grundet covid19. Bevilling til TV
og møbler sikret (for fællesrum).

Godkendelse af regnskab og budget: Godkendt
Stigning af internetudgift, skyldes ikke aftale af forøget kapacitet, men diverse
udgifter fra kollegiekontoret
Nye forslag:
-

Udvidede skilte til skraldespande, med billeder.
o Evt. skrive at pap skal rives i stykker således at det passer i småt pap.
Hundekrog
Halvtag over udendørs cykelstativer. (fx gitter med klatreplanter)
Plade over døren ved 362.
Mulighed for at fastlåse cykel i cykelkælder.
Cykelpumpe

Indkomne forslag:
1. Tilladelse af kæledyr som tilføjelse til husorden (udvidet til hunde og katte, dyr i bur er
allerede tilladt): Vedtaget
o Gør det desuden klart i kontrakten at dyr i bur er tilladt.
o Forbehold for at dyrene ikke er tilladt i indendørs fællesarealer.
o Designerede vaskemaskiner til folk med kæledyr i vaskekælderen.
2. Forbud for indendørs rygning (det er allerede forbudt i indendørs fællesarealer): Vedtaget
a. Vil kun gælde nye lejekontrakter (fra nytår).
b. Gælder også for gæster (intet loophole der!).
3. Aflåsning af kælderrum: Ulovligt, derfor ikke vedtaget.
4. Forbud mod fester i studierum: Vedtaget.
a. Tidsbegrænsning problematisk grundet brandregler
5. Videovervågning i studierum, kældre, fælleshus: Vedtaget.
a. Adgang kun for politiet
b. Koster 4-6 kr. om måneden, da løsningen blev finansiering ud over en 10 årig
periode.
c. GDPR ikke et problem, da enkelte personer kan bede om at blive censurerede.
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6. Udendørs træningsstativ (dog version der ikke involverer huslejestigning): Vedtaget.
a. Undersøg regler mht. skade (er det noget kollegiekontoret har styr på?)
7. Basketball kurv med optegnede linjer ved fælleshuset (ville ikke ændre huslejen): Vedtaget.
8. Ekstra beplantning i gården: Ikke vedtaget, laver komité i stedet
a. Frugttræer
b. Sommerfuglebuske (og andre planter der hæver biodiversitet)
c. Vildt græs

Evt:
-

-

Mikrobølgeovn i studierummet (sådan lidt tekøkken agtigt)
Nævn sprøjtning af planter og massakrering af æbletræer for kollegiekontoret.
Planteudvalg. (komité)
d. Facebookgruppe for planteplantning
Ny kost og ny moppe.
Til FAQ på Facebook siden:
o Tilføj cykelpumpers lokationer
o Tøjcontainere ved Føtex
o Kommunikation om genbrug mellem beboere
o Reglement for fælleshus
o Ring til politiet hvis du observerer hash handel
Gør noget ved bordfodboldsbordets håndtag (de er klamme).
Gør opmærksom på FB når kæledyr og videovervågning bliver aktuelt.

Til Thorfinn:
Problem med lås i vaske og cykelkælder
Fjern den gamle cykelskinne med riller, som sidder for tæt på væggen.
Cykelrazzia

Valg af bestyrelse og evt. suppleanter:


Marie-Louise stiller op (ikke til nogen specifik post).
Silke (kunne være suppleant).
Amalie (suppleant #2).

Nuværende medlemmer stiller også op.
Valgt ind til vores siddende bestyrelse har vi nu:
Bestyrelsesformand: Frederik
Næstformand: Louise
Fælleshusansvarlige: Martin, Thor
Kasser: Marie-Louise
Suppleanter: Amalie, Silke
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Valg af repræsentantskabsdeltager:
-

Marie-Louise stiller op. Valgt.

Nye medlemmer til eventudvalget:
-

Camilla vil gerne være medlem.

Planteudvalg:
-

Martin
Louise
Frederik
Dora
Marie-Louise
Silke

