Finlandsgade 18a, 8200 Aarhus N www.daniakollegiet.dk  bestyrelsen@daniakollegiet.dk

Beboermøde søndag d. 14. november 2021 kl. 19 på Dania Kollegiet
Referat
1. Formalia
a. Valg af dirigent
Chenghao er valgt.
b. Valg af referent
Kaare er valgt.
c. Godkendelse af mødets rettidigt indkaldelse og dagsorden
Mødet er indkaldt rettidigt og det er godkendt.
d. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde (referatet kan ses på daniakollegiet.dk)
Den er godkendt.
2. Afdelingsbestyrelsen beretning
a. Formandens beretning
Næste weekend, søndag d. 21 holder vi aktivitetsdag. Det er hyggeligt og der er
morgenmad og frokost. Vi starter kl. 10.
b. Meddelelser fra afdelingsbestyrelsen
Renovering af badeværelser er godt i gang i 18A-C. Begynder på etværelses lejlighederne i
samme bygning efter nytår.
Vi vil godt have nogle idéer til hvad vi kan bruge vores penge til.
Folk fra 19. vil gerne have ny bordplade - det er ikke noget af det bestyrelsen står for,
men hvis der er noget galt, kan man kontakte varmemesteren.
Jagt og fiskeriområde - blev stjålet for 4. år siden. Der bliver spurgt om det kommer igen.
Det er noget den nye bestyrelse kan kigge på.
Liggestole kommer til sommer.
Dania for fun har snakket om volleybal linjer som også vil blive indkøbt.
Der er også et forslag til hængekøjer, hvilket også kan tages til eftertanke.

3. Meddelelse fra kollegiets udvalg
a. Dania for Fun
De er kollegiets sociale udvalg. De er pt. fuldtallige på 10 personer, men de skifter
løbende ud.
De står for sociale arrangementer, holder hvert år to store fester, men holder også mindre
sociale arrangementer som torsdagsbarer og lignende.
Der kommer en torsdagsbar næste torsdag.
Ting bliver annonceret på dania for fun facebook gruppen og der bliver sat posters op for
større events.
17/11 - brætspilshygge
18/11 - torsdagsbar
01/12 - juleklip
11/02 - fastelavnsfest hvor vi kommer til at slå katten af tønden.
De kan kontaktes per email eller på facebookgruppen.
daniaforfun@daniakollegiet.dk
b. Fællesrumsudvalget
De er lige nu syv medlemmer.
De udlejer fællesrummet.
Efter efteråret er der kommet en slushice maskine.
Fremtidige planer:
Diskokugle
Lys i baren
Hvis folk har nogle idéer, kan de skrive til faellesrum@daniakollegiet.dk

c. Motionsrumsudvalget
Der er ikke sket så meget pga. corona.
Har ikke lavet nogle nye køb, da der ikke er så meget plads i motionsrummet.
Forslag:
Cabeltower er ved at være gammel, og der kunne godt bruges en ny.
d. Haveudvalget
Nyt udvalg oprettet i sommers.
Har sat to plantekasser op.
Der sker ikke så meget over vinteren, men der har været snak om regnvandsopsamling.
Kunne godt bruge flere nye medlemmer til foråret.
e. Flagmesteren
Nicolai flager på flagdage og når frivillige og Henri har fødselsdag. Hvis der er noget man
godt vil flage for kan man spørge om at låne flaget. Kontakt Nicolai på facebook eller på
mail. flag@daniakollegiet.dk
4. Gennemgang af kollegiets budget for 2020/2021 med henblik på godkendelse
a. Gennemgang af budget for 2020/2021
Skal betale ~100 kroner ekstra til antenneafdrag. Det er ens for alle både for etværelses og
toværelses.
Der var ekstra spørgsmål ift. huslejestigningen grundet it/antenne. Dette blev uddybet.
Folk er forvirrede ift. at vi ikke har fået budgettet for 2021/2022, da vi allerede kører på
dette. Dette vil vi gerne have afklaret.
b. Afstemning – med henblik på godkendelse af budget
Alle stemmer for at budgettet er godkendt.

5. Gennemgang af kollegiets regnskab for 2020/2021
a. Gennemgang af regnskabet for 2020/2021
Der er overskud på 193.000.
b. Afstemning – med henblik på godkendelse af regnskab
Alle stemmer for at regnskabet er godkendt.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Præsentation af de opstillede
Sofie, Thomas, Kaare, Chenghao, Janni
b. Valg
Alle stemte for at alle kom ind.
Chenghao er ny formand
Kaare er ny kasserer
Janni fortsætter som næstformand
Sofie er ny sekretær
Thomas er bestyrelsesmedlem
8. Eventuelt

