
 

Referat af møde d. 12/12 hos Afdelingsbestyrelsen i Birk Centerpark.  

 

Fremmødte:  

• Ditlev Bülow 

• Rasmus Nørgaard 

• Jacob Carstensen (skype)  

 

Punkter i løbet af aftenen. 

 

Udskiftning af lygter foran SH 

•     Der er en række lygter ude foran SH der ikke virker, SH ønsker mere lys ude foran i de her mørke 

tider. Et forslag er enten et par lyskæder i træerne eller at få dem fikset.  

 

Lys imellem TEKO og Birk 

 

Dispensation til SH om at larme til efter 22 om torsdagen og til efter 24 om fredagen.  

• SH ønsker som sikkerhedsforanstaltning at få en dispensation til at larme til efter 22 om torsdagen 

og til efter 24 om fredagen. De har ikke oplevet nogen klager, men hvis klagerne en dag opstå, vil de 

gerne være sikre. 

• SH vil sætte DB måler op, til at måde det nuværende niveau. For at se om der er begrundelse for 

bekymring.  

• Rasmus forsikrer at dispensationen ikke betyder at de har intentioner om at larme mere. Det er ren 

sikkerhed. 

 

Lurerproblemet 

• Afdelingsbestyrelsen lavede en plan for hvad der skal gøres 

o Undersøge er det stadig et problem. 

o Vi kan opfordre folk til deltage i nabohjælp. 

Gøre afdelingsbestyrelsen mere almendt kendt.  

• Tag den op med SH bestyrelsen om dage hvor forslag til ændringer i Birk kan stilles.  

• Vi kan også oprette en facebook profil, så der er en officiel kanal. De kan tage kontakt i. 

 

Mulige sociale events 

• Vinsmagning til VIA studerende? Hvis vi er smarte kan vi finde en Åbningsdag i SH. Det skal være 

en aften med foredrag om vin på engelsk, med mad og vin der kan smages. ( Alkohol ikke i fokus! )  

• Eventuelle events skal aftales med Christian Paaske. 

Technofestivalen 

Tag fat i HEART om festivalen de holdte om lidt billetter til beboerne, så der kan komme større interesse.  



90109 Afdeling Birk Campus 
Afdelingsbestyrelsens møde den 12/12 2019 

Administrationen har modtaget referatet den 20/12 2019 
Administrationen har gennemgået referatet den 6/1 2020 

Administrationens bemærkninger til referatet: 

Administrationen har kun en bemærkning til den påtænkte dispensation til Studenterhuset 

til larm efter kl. 22 om torsdag og til efter kl. 24 om fredagen: 

Studenterhuset er omfattet af den husorden, som gælder for Afd. Birk Campus – og som er 

vedtaget af afdelingens beboere. Afdelingsbestyrelsen kan således ikke give 

Studenterhuset nogen dispensation. Det er afdelingsmødet, der har kompetencen til at 

ændre på husordenens bestemmelser, så hvis afdelingsbestyrelsen mener at husordenen 

skal ændres, skal I have det godkendt af beboerne på et afdelingsmøde. 
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