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Opfølging på tidligere tiltag
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1. Update: Fællesrum udvalg
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2.
3.
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1. Update fra Kasserne
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2. Magneter med Info

Tea

3. Kollegieforum udvalg

Dilan

4. Internet - Dansk KabelTV

Dilan & Hjalte

5. Nyt Telt til Kirsten G.
- Støtte til 50års jubilæum

Hjalte

6. Nye bænke?

Hjalte

7. Etablering af evt. cykelskur

Arsim

8. Evt.
9. Meddelelser

YDERLIGERE NOTER OG INFORMATION
Se referat på side 2
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AMK-REFERAT
Opfølgning på tidligere tiltag

Konklusion:

1. Update: Fællesrum udvalg
Noter: Skal man lave det til lidt forskelligt. Såsom træningsrum. Men kan man få
ovne, det vil vi undersøge. Folk fortrækker ovner og cykelskure. Vi kan godt lave
chipløs på dørene nu, men det bliver en ekstra brik. Vi diskuterer om det skal være
lejligheder eller fælleskøkkener eller noget helt tredje.

Vi fortsætter med
at undersøge
mulighederne og
ser på priser.

2.
3.
Punkter på dagsordenen

Konklusion:

1. Update fra Kasserne
Noter: Pengene forsvinder hurtigt. Vi har lige brugt 14000kr. til telt. og vi har brugt
21.000kr på forskønnelse. Vi skyldte nogle penge, som er eftertjekket og baren
mangle 52.000kr. som kasserne lige har betalt. Alt skulle gerne være i orden nu.
Podio kunne godt snat afskaffes, forslår Dilan og Johan. Hvad med et alternativ?
man kan ikke eksporterer bilag. Skal vi tilbage til det gamle system? Skal baren
skanne det, og sende det på mail. Johan foretrækker at have det i hånden. Vi
stemmer: Podio skal ud og det er enstemmigt.

Der er endelig styr
på økonomien og
vi har afskaffet
brugen af Podio

2. Magneter med Info
Noter: Hvad skal der stå af info. En lille gimmick ved siden af indflytningsmappen.
Visitkort magnet 500stk til 800kr. Info om Claus. Skal bestyrelsen dække det? Eller
måske kan Claus gøre det over det store budget.

Vi stemmer om det
næste gang.

3. Kollegieforum udvalg
Noter: Simon Hjælper på søndag. Nikolaj hjælper med setup på selv dagen.

Simon hjælper
Dilan

4. Internet - Dansk KabelTV
Noter: Dennis er kommet med en præsentation fra Dansk Kabel TV og er teknisk
konsulent. Erhvervs løsning fra TDC er vores nuværende løsning. Vi har vores egne
switches, og fibernet. Et mandsfirmer er administrationsfirmaet på nuværende
tidspunkt.
Johan: Vi har haft nogle almindelige problemer, som ofte hurtigt bliver fikset og
svingende hastighed - måske har det noget med routere at gøre.
Ellen: Enig med Johan, og ofte er det ikke udstyret der er noget problem. Der er ofte
problemer om aftenen, især når man ser Netflix. Betaler for HD, men kan ikke få det.
Hjalte: Vi bruger ikke 1GB, selvom det er det, vi har.
Dennis: I gamle dage skulle man gerne kunne dele, men ikke længere.
Julia: Vi har for nyligt haft Hacker angreb.
Dennis: Det er typisk med vores system. Switch model: Dyr HP. Vi kan få en tekniker
ud, som kan gå det hele igennem, især alle krydsfelter. Dansk Kabel TV tilbyder
omkring 109kr og vi har net for ca. 40 kr. nu.
Ramme aftale med UBS. Stor erfaring med: arbejder med TDC, Yousee og tilbyder
hurtig service. Bolignetværk for hele området, såsom overvågning, som DKT
overvåger konstant, som de så kan kontrollere om det hele fungerer og kan rådgive
og give service.
Vi har adgangskontrol på Centerbar og vaskeri. Nærmeste krydsfelt bruges til at give
net til hele området.
Service drift: Se bilag.
Går noget ned, så kommer der en mand senest 4 timer senere. Det er sjældent
kundens 100% fejl, hvis noget går galt, men skulle det ske, vil vi bliver faktureret. pr.
aktiv port: 6 kr. inklusiv moms.
Tjek Service aftale. Vil ikke være afhænig af tredjepart.
Har en sms service, som også bruges til kommunikation af fejl. Vi får ikke uventede

Dennis kontakter
os inden for 14
dage. Og sender
en tekniker ud for
at se på vores
udstyr. Herefter vil
vi få et pris
overslag.
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regninger, hvis det går ned. Vores udstyr bliver ikke givet over til DKT og hvis noget
skiftet ud, bliver det på DKT regning. Det er en 36 månedersaftale. Vi skal muligvis
bare have en opgradering. Kunderservice har åbent alle hverdage 9-19 og support
alle dage. Tjekker også om det er en kunde fejl. Lægger vægt på kvalitet.
Priser: Se Bilag. Vi skal have det, de leverer. Man kan selv vælge pr. husstand om
man vi opgradere udover den kollektive på 50/50. Det koster ikke noget at opgradere
eller nedgraderer. MUlighed for fast IP, 25 Kr.
Synkro administrere nu.
Prisen er fastlagt i 3 år.
Prissættelse på udstyr og så kan vi måske sætte serviceaftalen må 24 måneder.
UBS tager 3-4kr. for aftalen på DKT. De tager administrationen. Prisen komme op på
ca. 100kr.
Har beskyttelse og karantæner.
Dennis kontakter os inden for 14 dage.
5. Nyt Telt til Kirsten G. - Støtte til 50års jubilæum
Noter: Det er stemt igennem og købt. Søgt penge til jubilæum og har fået 15000kr
tuborgfonden. Betsyrelsen bruger ikke penge på telt alligevel. Scene til eventet som
skal lejes til 6500kr? hjalte fortæller om setup af jubilæummet. 29.000 sat af fra F&K
budgettet. Vi skal stemme om 6500kr. Forslaget er stemt ind.

Der blev stemt for
og teltet er købt,
dog har
Carlsbergfonden
støttet købet og
bestyrelsen har
derfor ikke brugt de
penge alligevel

6. Nye bænke?
Noter: Købt fra Bygma til 800kr stk. Arsim arbjder i Bauhaus og kan måske få det
billigere, og Simon kan komme med tilbud. Hvad kan de gøre for 6000kr. 3 tilbud
indhentes.

Baushaus køre
tilbud nu og vil vil
se om vi kan få 10
bænke til maks.
6000 kr.

7. Etablering af evt. cykelskur
Noter: Arsim vil gerne have et cykelskur og vil gerne have det op på et beboermøde.
Julia: er det nødvendigt? Julia går tidligere og stemmer nej. evt. tag den op til
beboermødet. Arsim skal forsøge at konkretiserer det.

Arsim vil
undersøge det
yderligere og
kontakte Amin.

8. Evt. It.
Noter: benjamin: kan vi vente til teknikeren har kigget på det? Hjalte: skal vi kontakte
den vi har nu og se hvad der kan gøre på den front. Simon: Lad os kigge på de
forskellige tilbud. Bruger andre kollegier DKT? Johan: kan den nuværende give
bedre support? Simon: kan vi få flere tilbud? Tea er smuttet tidligere.

Vi vil undersøge
muligheden for
selv at forbedre
vores netværk.

9. Meddelelser
Noter:Hunde: lukket punkt.
Kælderrum gård 86: Lukket punkt.
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