
Referat af beboermøde 30. april 2020 
Beboermødet finder sted over Zoom.  
 
Fremmødte: 
 
Klaudia - 1607 
Rikke B - 4701 
Alexandru M - 4810 
Cipri - 3616 
Aldxandru D - 6718 
Emil L - 2806 
Ioana - 4101 
Johannes - 1220 
Jonathan - 3323 
Lærke - 1421 
Mathilde Maria - 1702 
Shira - 3420 
Tanmay - 6602 
Phillip - 4107 
Neal - 1609 
Mathias - 6309 
Ilinca-Maria - 6309 
Dan  - 4513 
Robert – 1603 
David - 6413 
Rebecca R - 6204 
Frederik K - 2818 
Marcel - 4517 
Martin - 3311 
Laurits - 4112  
Mark - 6710 
Nicklas - 1608 
 
Nicklas valgt som ordstyrer 
 
Budget 
Beboerne bliver informeret om prioritetslånet der skal betales af på, og den resulterende 
huslejestigning, der er estimeret til ca 2%. Beboerne informeres også overordnet om de 
punkter bestyrelsen kigger på at udbedre, med anbefaling fra revisor.  
 
Administration 
Beboerne informeres om administrationsopgaven der vil komme i udbud. Herunder hvilke 
selskaber der kigges på.  
Beboerne ved mødet udtrykker en stadig generel utilfredshed med KKIK. Der udtrykkes også 
en skepsis for outsourcing fremfor at beholde arbejdskraften på kollegiet.  
 
BR budget 



Der stilles som forslag at BR dækker omkostninger ved fornyelse af fitnessrum. Det vil blive 
undersøgt om det er kollegiet, KF eller BR, der holder den udgift.  
Der stilles også som forslag at BR midlernes bruges til ølbrygning til beboerne.  
Der stilles som forslag at genåbne den sauna kollegiet har haft.  
 
 
BR medlemmer 
Nicklas annoncerer at han stopper som formand for beboerrådet.  
Rebecca Rensbo og Mathias Laukeland går fra at være beboerrådsmedlemmer til at være 
suppleanter. Frederik Loritz og Laurits Høgel bliver i beboerrådet. 
11 nye personer stiller op som beboerrådsmedlemmer, og mødet vælger at have max syv 
personer i BR. 
Marcell Balogh, Neal Norman, Ilinca-Maria Plugaru, Robert Cazacu og Martin Kocuba vælges 
til beboerrådet, Dan Vilcu og David Polit vælges som yderligere suppleanter.  
Laurits Høgel overtager pladsen som formand, valgt ind af beboerne. 
Neal Norman vælges som andet BR-medlem til bestyrelsen.  
 
 
LLO 
Beboerne ved mødet vælger ved afstemning, at beboerrådet skal gå videre med at 
undersøge muligheden for at blive kollektivt medlem af LLO. 
 
Spørgsmål fra beboer fra beboermøde i 2019 
Ved et møde 2019 blev der stillet spørgsmål om KKIK, og de blev forsøgt besvaret ved dette 
møde. Det indbefatter hvilke opgaver KKIK har, og hvor længe de har haft dem, hvor 
venteliste siden 2013, forretningsfører siden 2017 og dette års studietjek nævnes. Der bliver 
også spurgt ind til hvor meget vi betaler til KKIK. BR henviser til sidste års regnskab, da KKIK 
ikke har givet et samlet estimat, grundet spørgsmålets uspecificerede natur. Det nævnes 
også at KKIK har haft mange forskellige opgaver, og at den højere 
administrationsomkostning jf. regnskabet dækker over varierende opgaver fra KKIKs 
ansatte, herunder forretningsføreren, økonomer og jurist m.fl. .  


