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Referat af afdelingsmøde på Christianshøj Kollegiet
Mødet afholdtes tirsdag den 24.11.2020 kl. 18 i kollegiets fællesrum.
Fra bestyrelsen deltog Elham, Rasmus og Maja, samt Jens som observatør
Der var fremmødt 4 beboere (inkl. bestyrelsen).
Der var den 20.10.2020 udsendt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter (Hvis kollegiet har besluttet, at valg finder sted om
foråret, slettes dette punkt, medmindre der er behov for at supplere op i bestyrelsen)

6. Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Jens bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Rasmus som dirigent og Maja som referent. Begge blev valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Solceller
Det blev besluttet til regnskabsmødet i 2018, at der skulle opsættes solceller på kollegiets tage
(11 stemmer for, ingen imod). Til regnskabsmødet med kollegiekontoret fik vi at vide, at det
ikke var økonomisk rentabelt, og vi har derfor besluttet ikke at gå videre med projektet.
Jans skur
Der er opført et skur til Jan.
Fryserordning
Bestyrelsen har besluttet at ophæve kontingentet for fryserordningen, sådan at alle (efter
først-til-mølle-princippet) kan få en gratis fryserskuffe, når de flytter ind. Hvis der viser sig at
være stor interesse, kan det i fremtiden (dvs. Til næste budget) komme på tale at indkøbe flere
frysere.
Fra januar vil fryserne blive åbnet, undtaget dem som er lejet. Fra sommeren 2021, 1. september, vil alle frysere blive åbnet. Er der stort efterspørgsel køber vi bare nogle flere.
Festudvalget
Der er et festudvalg, som desværre ikke kan lave så meget lige nu.
Lokalet er lukket pga. corona

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside og er bilag til dette punkt.
Regnskabet blev gennemgået af Jens og følgende blev bl.a. fremhævet:
• Vi havde positivt resultat
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Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Behandling af indkomne forslag
Alle forslag var lagt på hjemmesiden inden mødet.
Forslag nr. 1 var fremsat rettidigt af Bestyrelsen, vedr. rygeforbud i boliger
Der var en fejl i forslaget omkring dato. Der skulle stå 1.1.2021. Datoen er dog vejledende, og
meningen er at det skal gælde fra, hvornår kontrakterne næste gang sendes ud.
Forslag nr. 1 blev vedtaget enstemmigt.
Forslag nr. 2 var fremsat rettidigt af Bestyrelsen, vedr. rygeforbud på svalegange
Forslag nr. 2 blev vedtaget enstemmigt.
Forslag nr. 3 var fremsat rettidigt af Bestyrelsen, vedr. rygeforbud på udendørs fællesarealer
(dvs. hele kollegiet bliver røgfrit).
Der blev stillet ændringsforslag om, at der godt må ryges på udendørs fællesarealer i afmærkede rygeområder. Alle andre steder må der ikke ryges.
Forslag nr. 3 med ændringsforslag blev vedtaget.

5. Valg til afdelingsbestyrelsen
Der var 3 bestyrelsesposter på valg. Der var 2 suppleanter på valg.
Elham, Rasmus og Maja i bestyrelsen genopstillede.
Rasmus og Maja stillede op til bestyrelsen. Elham stillede op som suppleant.
Jens stillede op til bestyrelsen. Oliver stillede op som suppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig som Jens som formand, Rasmus som kasserer og Maja som menigt medlem. Elham og Oliver blev valgt som suppleanter.
Liste med bestyrelsens konstituering og medlemmernes navne og adresser jb@kkia.dk

6. Evt.
Jens takkede for et godt møde.
Mødet sluttede
Referent: Maja Kofod Jensen

