
Referat for bestyrelsesmøde – 19. juli 2018 
 
Orienteringsrunde:  

• Høre, hvordan alle har det. 
o Alle har det godt.  

• Til stede: Alexander, Astrid, Lau, Thomas. Peters noter står i kursiv.  

• Referent: Astrid Baumann  

Økonomistatus: 
• Hvad har vi tilbage, og er der projekter i horisonten, disse skal bruges på? 

Peter: Ca. 37.000 kroner. Muligvis købes der en soundbar til motionsrummet før deadline d. 
31. juli, hvor pengene skal leveres tilbage, men ellers er det ikke noget i horisonten.  
 
Støvsugere (nævnt tidligere) betales under kollegiets driftsbudget, som Henri varetager.  

 

Status på arbejdsopgaver og indkøb vedtaget på sidste bestyrelsesmøde 

 
➢ Nye dartpile til TV-stuen samt vægbeskyttelse (v. Peter) 

Peter: Dartpile er bestilt. Vægbeskyttelse taler jeg med Henri om. Kontaktede ham i 
slutningen af juni, og han er på ferie til 23. juli. 

➢ Badminton-net til volley-stolperne (v. Astrid) 
o Den er sendt videre til motionsrumsudvalget.  

➢ Plastik-optegning til volleybanen (v. Astrid) 
o Indkøbt og klar til brug.  

➢ Nye støvsugere – Henri køber den for os (v. Peter) 
Peter: De er købt og sat op. 

 
Til fællesrummet (v. Astrid): 

➢ Dørstoppere 
➢ Ny køkkenvægt 

Mail vedr. dette er blevet sendt til fællesrumsudvalget. Der er ikke blevet fulgt op på evt. 
indkøb.  
 
Kommende projekter i motionsrummet (v. Peter):  

➢ Soundbar til fjernsynet  
Peter: Har talt med Stefan om det, og han er klar på idéen. Er selv i gang med at 
undersøge den bedste løsning. 

  

• Hvad er der i bestyrelseshorisonten – skal vi booke fællesrummet til noget?  
o Aktivitetsdag  
o Beboermøde  

• Status på systemet med godkendelse af folk på facebook-gruppen v. Alexander  
o Lidt sløjt; ikke haft koden til WebZonen.  



• Hjemmesiden  
o Cykelværksted og støvsugere under faciliteter v. Alexander 

▪ Det kommer snarest.  
o Udpluk af regler for beboerdemokratiet v. Alexander  

▪ Det kommer snarest. 
o Pie-chartet skal opdateres v. Alexander 

▪ Det kommer snarest. 
 

• Nøglestatus v. Thomas  
o Lau har ingen nøgler, men det er okay.  

• Har vi fået klagesager siden sidst/fungerer det fint via kollegiekontoret? 
o Nej.  

• Indkasthuller (v. Peter) 

Peter: Indkasthullerne er blevet forstørret, og jeg er tilfreds 😊. 
Det er vi andre også.  
 

• Høretelefoner/net til basketballkurv/værktøjskasse (v. Peter) 
Peter: Er købt. Net er sat op. Høretelefoner skal tyverisikres ved at skrive Dania Kollegiet på 
dem, og det skal jeg nok gøre sammen med Henri. 

 

• Kladde til klagebrev (v. Thomas) 
o  Thomas har lavet nogle rigtig fine udkast til både brev og procedure.  
o  Astrid læser korrektur og layout.  

 

• Ugens sommertip (videoer)  
o Peter: Er stadig frisk på det, og tror godt jeg kan skaffe kamera. Har dog ikke lige 

fået tænkt over nogle videoer. Hvis vi ikke kan få det til at passe, kan vi bare gå 
tilbage til opslag. 

o Tiden er løbet lidt fra os, og sommeren er snart ovre. Idéen bliver lavet om til 
billeder i stedet for videoer, og vi tales ved om det i august, hvorfra vi vil begynde at 
fortsætte med dette.  

 

• Grill til Fællesrummet 
o Der er intet nyt. Når Henri kommer tilbage fra ferie, genoptager vi diskussionen.   

 

• Numre på hjemmeside (v. Peter) 
o  Peter: Taler jeg med Henri om, når han kommer tilbage fra ferie. Samarbejder med 

Alexander.  
 
 
 
 

Gated community 
Forslagsstiller: Thomas  
Vedrørende mail fra Henri, alternativ til P-kontrol, vil sikre mindre flow af uvedkommende gennem kollegiet når 
byggerierne omkring os står færdigt – hvad med friheden og fornemmelsen af dem vs os?  



 
 
Vi er meget skeptiske overfor idéen internt i bestyrelsen. Dette er en meget stor beslutning, som 
bør på beboermøde uanset, især da forslaget er baseret på en formodning om et fremtidigt 
problem.  
 
Thomas kontakter Henri og Gert og be’r dem om at få et reelt forslag (med konkret information 
om brandsikkerhed, husleje/pris, tidshorisont mm.) før næste beboermøde, hvor vi så kan tage det 
op til evt. afstemning.  
 
 

P-kontrol på kollegiet  
Forslagsstiller: Thomas  

Vedrørende mail fra Henri omkring indførelse af p-afgift på kollegiet.  
http://www.universparkering.dk/  
 

Peter: Henri/Gert er interesseret i at få indført parkeringskontrol på kollegiet, fordi de formoder, at 
der vil komme et problem. Jeg har personligt kun oplevet én gang, at der ikke har været 
parkeringspladser nok. Bør man ikke først indføre parkeringskontrollen, så snart det bliver et 
problem? Ulempen ved den afventende tilgang er dog, at kollegiets beboere ville komme til at leve 
med problemet i længere tid, hvis det pludseligt opstår, da det selvfølgelig tager tid at indføre. 
Det er en oplagt ting at tage op på beboermødet i efteråret.  
 
 
Mange af os i bestyrelsen har aldrig haft problemer med at få parkeringsplads. Derfor er vores 
holdning, at vi ikke skal gøre noget ved det, da det er relativt hurtigt at indføre, hvis det bliver et 
problem. Desuden som ovenfor: dette er en meget stor beslutning, som bør på beboermøde 
uanset, især da forslaget er baseret på en formodning om et fremtidigt problem.  
 
Thomas snakker med Henri om det.  
 
Fremtiden for hækken i skellet  
Forslagsstiller: Alexander 
Efter møde med byggeleder og projektleder, er der 2 forslag til behandlingen af hækken under byggeriet. 

1. Hele hegnet klippes ned til 1,8-2,0m højde. 

2. Hegnet klippes ned til 2,0m lige over hegn, og de klipper så skævt opad (se figur) 

http://www.universparkering.dk/


 

3. Hvad skal der ske med hækken efter byggeriet er færdig. 

Peter: Jeg synes, der skal bevares så meget hæk som muligt, fordi det muligvis kan tage det 

værste støj og grimme udsyn. Angående hvad der skal ske med hækken efter byggeriet er 

færdigt tror jeg, er nemmere at vurdere, når de nærmer sig afslutningen på byggeriet. 

 

Vi synes, at der til at starte med skal være så høj en hæk som overhovedet muligt for at 

hæmme byggelarmen og -støvet (skråne fra 1,8m), og at vi senere, når byggeriet er færdigt, 

kan revurdere, om der skal være hæk eller ej, afhængigt af, hvordan situationen ser ud til den 

tid.  

 

Regler for hegn: https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Grundejerinformation/Hegnssyn/Hvilke-regler-

gaelder.aspx  

Peter: Jeg kan ikke åbne linket? 

Planlægning af pamper 
Forslagsstiller: Peter 

Der er pamper d. 10. august. Vi låner penge fra Fællesrummet/D4F, da bestyrelsen ikke selv har 
penge i august. Sidste år fungerede det fint at mødes på dagen og købe ind til det hele samt låne 
alkohol fra D4F. Største problem sidste år var at få gang i grillen. 
Der skal laves et opslag på begivenheden, - der er stadig 14, der mangler at tage stilling til, om de 

kommer 😊 Jeg kommer selv, og jeg er klar på hjælpe med det hele!  
 

 
 
Planen er, at størstedelen af arbejdet foretages på dagen.  

- Peter, Alexander kan hele dagen.  
- Lau skal til frokost, men kan hjælpe om formiddagen og senere på eftermiddagen.  
- Thomas har usikre sommerplaner.  

 

https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Grundejerinformation/Hegnssyn/Hvilke-regler-gaelder.aspx
https://www.aarhus.dk/da/borger/bolig-og-byggeri/Grundejerinformation/Hegnssyn/Hvilke-regler-gaelder.aspx


 
- Mad: vi skal have lavet en indkøbsseddel, som der kan købes ind efter på selve dagen. Der 

er RSVP 7 dage før begivenheden.  
o Menuen: grill, forskellige salater og brød.  

▪ Kød: 200 g/ én kotelet og én pølse pr person.  
▪ Pastasalat, kartoffelsalat og grøn salat – Astrid laver indkøbsliste.  
▪ Brød kan Lau stå for.  

- Underholdning:  
o Astrid forhører sig om der er nogen, der vil tage den.  

- Sprut 
o Lageroptælling foretages efter dette møde. Alexander står for evt. aftale med D4F 

eller indkøb af sprut til pamper.  
- Pynt 

o Vi tjekker, om vi kan låne pynt af D4F, ellers indkøber vi sommerpynt i føtex på 
dagen.  

- SoMe: Astrid.  
 
 
På dagen mødes vi klokken 10 i fællesrummet og uddeler opgaver.  
 
 
OBS:  
Vi skal lige være obs på, om der stadig er afbrændingsforbud.  
 
 
 
 

Næste møde  
29. august hos Alexander  
 

 
 

 
 
 

 

 

 


