
Bestyrelsesmøde 18.11.2021 

Bestyrelsesmøde finder sted d. 18.11.21 i køkken 70 kl. 19:00 

  

Ordstyrer: Philip Balfour 

Referent: Kasper Rasmussen 

  

Dagsorden 

  

Cykel status 

Cyklerne er blevet hentet af hittegods, så svaret omkring manglende cykler er 

nu “Hittegodskontoret”.   

-    De 13 cykler der var tilbage efter cykel tjekket er blevet hentet af hittegods. 

  

Lager og regler derfor 

● Beboerlageret i kælderen er til rådighed til alle beboer, men Kollegiet påtager 

sig intet ansvar for personlige ejendele der opbevares i lageret. 

● Beboerlageret må ikke bruges til opbevaring af brandfarlige genstande eller 

nogen form for kemikalier, let antændelige ting. 

● Beboerlageret skal bruges ordentlige, alt skal stables ordentlige og må ikke 

fylde mere en højst nødvendigt. 

● Beboerlageret må ikke bruges til større møblement, for eksempel samlede 

skabe, samlede senge eller lignende, alt skal skilles af så vidt muligt. Det må 

heller ikke bruges til arkiv. 

● Der skal skiltning på oplagrede genstande, hvis de ikke har navn+husnummer 

på ejer kan bestyrelsen fjerne genstande uden varsel.  

● Hvis disse regler brydes, fjernes beboerne egen regning uden advarsel. 

-       Alle punkter er blevet godkendt af bestyrelsen.  

  

  



Nye lamper over komfur 

-    Vi har skrevet til Tina og spurgt om hun kan finde på en bedre løsning end den 

vi har nu, pga dårlig udsugning der kan komme fugt i, så der er problemer med 

dem, så ligger ved KBS lige nu. 

-    Så regner med de bliver skiftet i nærmeste fremtid, blev stemt enstemmigt 

igennem af bestyrelsen. 

 

 

  

Standardiser mikrobølgeovn og kedel i køkken 

Gør det til standardudstyr og lås dem til køkkenerne.  

  

-    Kan være det træder i kraft når KBS overtager, som det er nu bliver det ikke til 

noget lige nu. 

  

Luftkompressor til cykler/lignende 

-    Vi får købt en kompressor som kommer til at stå i teknikrummet til fri 

afbenyttelse når vi lige får den købt 

-    Blev enstemmigt stemt igennem i bestyrelsen. 

Skægkræ 

-    Har sendt besked til KBS angående hvad der kan gøres, afventer svar. 

  

Kort over kollegiet husnumre 

-    Snakket om det måske ville være en god ide at få et skilt op med en 

oversigt over husnumrene på kollegiet, vi får sendt en besked afsted til 

KBS om det er noget de vil synes er en god ide 

  

Kollegianerråd 



-    Der står en del på vores kollegianerkonto, så vi lægger lige hjernerne i blød for 

hvad vi kan bruge det til at sociale ting i fremtiden. 

  

Forslag fra beboere 

-    Ingen indkommende forslag fra beboerne 

 

Generelt: 

-    Vi får lige smidt et link op i gruppen til kollegiets discord. 

Næste møde 

Bliver nok i midt december  

 
 

 


