Referat af ordinært Beboermøde d. 29. November 2017 klokken 20.00
Dirigent: Tobias Kaihøj
Referent: Rikke Sørensen

Dagsorden:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Formalia
Rikke vælges som referent. Referatet fra sidst blev godkendt.
Kommentar fra Søren om fejl i dagsordenen: Han fratræder ikke. Desuden skal
formanden vælges direkte af Beboermødet.
Meddelelser
Pascal: Ny ledende varmemester – Tom. Gunnar er gået på pension og en ny er ansat.
Orientering fra Beboerrådet
Søren: Siden sidste valg har vi været generet af en (tidligere) beboer som har taget en del
kræfter fra vores side af, hvilket har påvirket vores arbejdsindsats.
Der er blevet etableret et studierum.
Vi har haft samarbejdsproblemer med foreningerne, men det skulle gerne være i orden
nu. Blandt andet måtte vi lukke musiklokalet ned for en stund, da foreningen ikke anede
hvem dens egen formand var.
Vi er i gang med at skifte køkkenerne i B-lejlighederne, og er nået igennem cirka en
tredjedel.
Betonrenoveringen: Vi ved, at folk bliver generet af det. Der bliver ikke altid overholdt
tidsplaner, sådan er det. De skulle gerne have stilladserne ned inden midt-december
Skraldesortering halter bagefter: Der bliver testet på en løsning på to opgange, men det
har vist sig at være mere udfordrende end først forventet. (Man må gerne sortere hvis
man vil).
Orientering fra Beboerrådgiveren
Siden sidst: Infomøde i august med rundtur med Eventudvalget var en succes. Har også
afholdt et par andre arrangementer: Sund mad på SU og en aften om balanceret studieliv.
Ikke altid stort fremmøde, men håber at det kommer snart.
Fremadrettet: Projekt med frivillig i Århus i forhold til demokrati på kollegiet.
Bevillinger
Ingen ansøgninger.
Ændringsforslag til beboermødets forretningsorden.
Søren: Dirigent og referent skal vælges ad hoc, altså på selve mødet, eftersom situationen
lige nu er at de skal sidde der et år og så glemmer man, hvem det er. Det burde gå til
Beboerrådet. Det har fungeret rigtig fint foreløbigt hos os. Dagsorden skal udarbejdes af
Beboerrådet, men den er allerede relativt standardiseret. Der er ingen grund til at det skal
være en lønnet stilling længere, da indkaldelsen udsendes elektronisk
Forslaget blev vedtaget uden indsigelser efter enkelte opklarende spørgsmål.

7. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboerfacilitetskontoen med
revisorernes bemærkninger til godkendelse
Regnskabet udviste igen overskud, og der var en uforklarlig positiv difference.
Der arbejdes på en ny og bedre regnskabsmetode så vi ikke støder ind i lignende
problemer igen.
Enkelte opklarende spørgsmål til budgettet og regnskabet.
Regnskabet blev godkendt uden indsigelser.
8. Kollegiets regnskab fremlægges til godkendelse.
Spørgsmål angående hvad overskuddet går til – yderligere forklaring bag hvorfor vi ikke
kan bruge henlæggelserne på at betale gæld af pga. mærkelige lovgivninger. Så pengene
går bare tilbage til kollegiet.
Ingen indsigelser.
9. Valg til Beboerrådet
Det blev implicit besluttet, at beboerrådet skal bestå af ni personer.
På valg:
i. Tobias Kaihøj (genopstiller)
ii. Lilian Ekström (genopstiller)
iii. Pascal Grooters (genopstiller)
iv. Rikke Sørensen (fratræder)
Opstillede kandidater:
Tobias Kaihøj
Lilian Ekström
Sebastian Pinstrup Jørgensen
Jeppe Holm-Christensen
Mark S. Sørensen
Marta Maria Ólavsdóttír
Niels Jakob Trads
Jan Bennetsen
Emil Rask Pedersen
Flg. blev valgt til beboerrådet:
Pascal Grooters – Formand
Tobias Kaihøj – Næstformand, fortsætter også hos RIU
Lilian Ekström – Formand for klageudvalg
Søren Ahlers
Sebastian Pinstrup: – Spobjergvej 130 2.11
Jeppe Holm-Christensen – Ny kasserer: Spobjergvej 15, 2-7
Mark S. Sørensen: Spobjergvej 48, 1.4
Niels Jakob Trads: Spobjergvej 65, 1.3
Jan Bennetsen: - Spobjergvej 19
Suppleanter:

-

Emil Rask Pedersen (førstesuppleant), Bjarke Olsen.

10. Valg til Kollegiebestyrelsen
b. På valg: Søren Ahlers (genopstiller ikke)
Valgt: Pascal Grooters
13. Valg af parlamentariske revisorer
- Bjarke N. Olsen Spobjergvej 104
- Alex Hansen, Spobjergvej 68 1.3
14. Eventuelt

