
Referat for kollegianerrådsmøde den 31/01-2022 kl. 19:30  
 
1. Fremmødte 

- Benjamin 1354 
- Patrick 1055 
- Cecilie 3301 
- Julie 3201 
- Andreas 3211 
- Maja 3238 

 
 

2. Gæster 
 

a. Signe 1232 - Baren 
- Regler omkring udlejning af Husets lokaler 

o Flere af bartenderne oplever at folk ikke efterlader lokalerne i ordentlig stand, 
så bartenderne skal bruge lang tid på at gøre rent og rydde op efter dem 

o Er det muligt at lave nogle flere konsekvenser for folk, hvis de ikke efterlader 
lokalerne ordentligt opryddet og rengjort? 

o Reglerne lige nu er lidt vage - man kan få trukket depositummet som kun er på 
300 eller 400 kr 

o Løsning: Hvis man ikke afleverer lokalerne i ordentlig stand fremover, kan man 
blive udelukket fra at kunne leje Huset fremover (evt. i en begrænset periode) 

o Hvis ikke dette hjælper, må vi overveje andre løsninger 
- Nye møbler til Huset 

o Der er fundet forslag til sofaer, stole, barstole, lamper 
o Man kan ikke købe hjørnesofaer mere 
o Normalt står der 40 stole - vi har 100 stole i alt Oasen bruger dem til deres 

arrangementer 
o Pris med 40 stole: 57000 - 100 stole: 88.000 
o Forslag: vi køber 50 stole som kan stå til hverdag (40+10 ekstra) og gemmer 60 

af de bedste af de andre til arrangementer 
o Signe går videre med indkøb af inventar 

 
 

3. Afstemning om lukkede punkter 
- Lukket 

 
4. Godkendelse af referat 

- Godkendt  
 
 
 
 



5. Post – postkasse, mail & Facebook 
- Mail fra TV2 ECHO 

o De vil gerne lave et program omkring kollegielivet og vil gerne have nogle 
beboere fra HCØ med. 

o Vi giver dem midlertidig adgang til vores facebook gruppe, så de selv kan lave et 
opslag og kommunikere med eventuelt interesserede. 

- Mail omkring et Skoleprojekt om ensomme unge og fællesspisning 
o De vil have kollegier til at arrangere dage hvor ensomme unge kan komme og 

være med til fællesspisning for at opleve kollegielivet. 
o Andreas skriver til dem for at hører nærmere om hvordan de havde tænkt sig 

det skulle foregå. 
- Mail fra Portnerne omkring den aflåste parkeringsplads 

o De tænker at det måske ikke giver mening at have en stor aflåst p-plads som 
ikke rigtig bliver brugt når vi nogle gange oplever pladsmangel på de to andre 
pladser.  

o Vi snakker om det til næste rådsmøde 
- Mail fra Motionsudvalget omkring de penge de blev bevilliget til generalforsamlingen 

o De har færdig forhandlet tilbud på de tre maskiner (benpres, 
latpulldown/seated rows og leg extensions/leg curls) 

o Det bliver i alt 57.000 og de har derfor 16.000 tilbage 
o De vil hører om de må bruge de resterende penge på andre ideer 

§ Det må de gerne 
 
 

6. Nyt siden sidst 
- Vi får ikke nogen pakkeboks alligevel. Det er noget med at deres distributører ikke 

ønsker at benytte sig af en nærboks hos os og derfor giver det ikke mening at sætte 
den op alligevel.  

- Huset er i gang med at blive malet 
 

 
7. Konto update & andet nyt 

- 613.00 kr på kontoen 
- Der er udbetalt køkkenpenge og bilag for december og januar 

 
 

8. Planlægning af næste møde  
- Mandag d. 14 februar kl 19.30 

 
 

9. Punkter til næste gang 
- Klagehåndtering (næste-næste møde) 
- Aflåst parkeringsplads 
 

 


