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K grillrum er ved at blive ryddet op og vil blive fyldt op med grillkul som vi mangler.
Bænke og fodboldmål skal ud af garage onsdag d. 26/4.
Mere affaldssortering træder i kraft senere i år.
Problemer med parkeringspladser gennemgået og informeret om, bla. At folk holder uden
for opmærkede pladser, bla. På varmemesterens parkeringsplads og langs skuret, hvor vi har
parkering forbudt skilt på.
Baren skal færdigrenoveres med rammer mm til plakater, forslået bestyrelsen giver et
indskud fra sociale budget som baren skal betale tilbage, så vi kan få baren op at kører igen.
Info om barudvalget, mangler medlemmer og fortalt om ideel vagtplan i baren.
Information om sommerfest/jubilæumsfest, 30 års jubilæum, afholdes 19/8-2017.
Information omkring mangel på penge til motionsrum, udtrykt stemning for at
kollegiekontoret skal hjælpe med anskaffelse af penge, det stod også på budgettet sidste år.
Information om nye tørretumblere i vaskerummet, og at døren til vaskerum/depot skal være
lukket.
Information om køkkenhave og arbejdsrum i kælderen. Bestyrelsen har informeret om at
køkkenhaven generelt er op til den individuelle, men at der ikke vil blive ofret ressourcer på
haven.

Godkending af budget for 17/18
Referat af budgetmødet gennemgået, og beboerne har stemt imod budgettet, med kommentarer
vedlagt. 0 stemmer for, 20 stemmer imod, ud af 20 stemmer.
Kommentar til budget for 17/18, beboerne ser umiddelbart ikke grund til udskiftning af tag på
cykelskuret blandt andet pga. manglende argumentation fra kollegiekontoret, og synes at der ikke
skal bruges penge på det med mindre der kommer en klar udmelding for hvorfor udskiftning af taget
er nødvendigt, kunne jo være at det var til fare, da det har nogle år på bagen. Vi er lidt interesseret i
at hører argumenter for dette =)
Der er også en kommentar i referatet fra budgetmødet med kollegiekontoret om at bestyrelsen
løbende vil afsætte penge til køb af nyt motionsudstyr. Vi (bestyrelsen) ville bare undersøge om
muligheden for udstyr via Løgten Easyfit, vi har aldrig sagt vi vil tage os af det egenhændigt, vi blev
spurgt i sin tid om at søge først og fremmest via fonde, hvilket vi har gjort uden held. Der er intet at
komme efter ved easyfit. Så nu ryger den over på kollegiekontoret igen, som nævnt før har det stået
på budgettet sidste år. Vi (bestyrelsen) har gjort hvad vi kunne, søgt ved 7-8 fonde, snakket med

Easyfit uden held. Vi ser frem til at hører fra jer (administrationen kollegiekontoret), hvad i vil lave af
tiltag, så vi kan få fitness rummet op at stå i det dejlige nyrenoverede lokaler vi har.

Valg af suppleanter.
Maike – 20 ud af 20 stemmer.
Parma – 20 ud af 20 stemmer.
Andreas- 20 ud af 20 stemmer.
Der er i forbindelse med valg af suppleanter blevet givet information om hvad suppleanternes
opgave er, og der er 3 som har stillet op, og alle er blev valgt enstemmigt ind.
Evt.


Der er blevet bragt et emne op omkring hvordan man skal håndtere en situation hvor der er
lugt af røg på fællesarealer eller på gangene. Bestyrelsen har henvist til den normale
klagesituation, hvor man først kontakter vedkommende som problemet ligger ved, og hvis
dette ikke virker så bede vedkommende om at skrive en klage til bestyrelsen.



Der har været tale om printer i fællesrum, der har været udtrykt interesse fra nogle af
beboerne om at der skal være en printer i øvre fælles, dette er noget som ville blive bragt op
i bestyrelsen.



Der er utilfredshed med de ny vinduer, der er ingen mulighed for at ”låse eller sætte dem
fast ”når de er åbne, så de blæser i, eller blæser helt op. Enten har man købt for billigt nu
man var i gang, eller også har man haft de forkerte ind over til at tage denne beslutning,
hvilket er yderst træls med sådan en markant huslejestigning, der kom sidste år. Ud over
dette, syntes folk også at faldsikringen ikke passer ind med farven, det er et olieret træ,
færdig slut, mere er der ikke gjort ved dette, hvilket ikke passer ind med alt det andet hvide
på værelserne, måske hvis det havde været et helt nyt kollegie, havde det været oki, men
alle værelser er 30 år gamle. Er det igen et udtryk for at de forkerte er ind over og tager
beslutninger for os. Forslaget er, at vi kan få lov at male dem hvide selv.
Utilfredshed over brug af penge på ting som måske ikke kommer kollegianerne til gode, først
laver man bed henne ved udgangen til nr. 1-2 og 3-4, så beslutter man at det skal asfalteres.
Så var der 2 betonklodser som blev brugt penge på at blive fjernet i forbindelse med
kloakering ved parkeringspladsen var de i vejen for nogen/noget?!, og lidt vand som kom ind
igennem kælder ydervæg, som det havde gjort i 30 år. Ikke at tingene ikke er gode nok at få
ordnet, men var der ikke bedre ting at bruge penge på, andre bedre prioteringer.
Der er virkelig nogle kæmpe fuger rundt omkring efter isættelse af vinduer og døre, ser ikke
ret godt ud. Har vi haft de forkerte til at måle vinduer og døre op. Fugerne er vel ikke blevet
godkendt?!. Vi undrer os en del, vi er efterhånden en masse med byggemæssig baggrund
herude, som kigger og undrer os over de her ting.
Vi har fundet ud af, at hængelåse til pulterrummet koster en mindre formue, fordi de er
lavet med serie nøgler. Vi er godt klar over at Varmemesteren skal kunne komme ind i
forbindelse med sprængt vandrør, men han kunne bruge en boltsaks, eller en vinkelsliber på
batteri i stedet for. Forslag til ændring, hængelås med kode, koden kunne Varmemester få
på et skema, så kostede en lås kun 100 kr. i stedet for 250-260 kr.
Opsætning af emhætter, der har været lidt snak om at de nye emhætter ikke går ned og
dækker over de gamle fliser mere, det ser lidt uheldigt ud.
Utilfredshed over kollegiekontoret, vi har spurgt efter specifikke beløb til renovering 5-6
gange, så vi kunne søge ved fonde til renovering af kollegiet. Vi har intet hørt, og kunne










derfor ikke søge ved nogle fonde. Vores inspiration kom fra et kollegie i KBH. som har
modtaget omkring 10 mil. Over årene til renovering af diverse ting, såsom badeværelser,
køkkener, ventilation mm., vi ville gerne have haft muligheden for at søge, den fik vi ikke,
når man ikke har nogle specifikke beløb at søge på.
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