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Regnskab og Budget
○ Vi har brugt mindre el, men mere vand, samt den sædvanlige stigning af prisen
på vand, hvilket gør huslejen er steget en lille smule for alle (det drejer sig om få
kroner og ører).
Problemer med skraldecontainere og faren for rotter.
○ Vi blev enige om skiltning var en god ide, samt vi andre kan smide skraldet i
containeren når vi ser det ligger og flyder.
○ Det kunne sammen med andre lidt mere ukendte regler komme op på en
informationstavle eller lign. For at påminde folk, og forebygge problemet.
Beslutning om Røgfrit kollegie og tilføjelse af Rygeskur.
○ Der blev igen holdt afstemning om Kløvergården skulle blive et rygefrit kollegie.
Hvortil der var et flerstemmigt nej. Der blev i stedet talt om hvordan vi kan
forbedre forholdene så det er nemmere at holde ryge områderne pæne og rene.
Generelt skiltning af kollegiets faciliteter og regler
○ Det blev enstemmigt vedtaget at mere og bedre skiltning af kollegiet faciliteter og
deres beliggenhed var en god ide.
○ Men der burde også være yderligere skiltning af regler og krav til beboerne om
vedligeholdelse og sikkerhed.
○ Samt mere skiltning med hvem der er i bestyrelsen, samt hvordan bestyrelsens
medlemmer kan kontaktes.
Halvtag over storskraldsplads
○ Det bliver droppet for nu, det er ikke noget mangel som sådan, der er andre ting
der trumfer i prioritet.
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Problemet med cigaret- og “andre typer” skoder, fyldte askebærgre osv.
○ Som nævnt under et tidligere punkt så er der problemer fyldte askebægre, dels
på grund af besværet med at tømme dem, men også pga. De bruges som
skraldespande.
○ Det kunne evt. Løses med nye og bedre udendørs askbægre, som er nemmere
at tømme. Da de nuværende kræver en “specialnøgle”, for at kunne lukkes op
og tømmes.
○ Måske bør de de store beton-ringe askebægre afskaffes da de ofte bliver brugt af
andre som affaldsspande og kombinationen af skrald og cigaretter er en
brandfare.
Skiltning om forbud om at smide eller placere affald, eller ophængning af vasketøj og
lign. På fællesarealer.
○ Det er både til gene for rengøringen på fællesarealer.
○ Og med hensyn til vasketøj og lign. Så kan det blokere for brand- og nødugange.
Tale om Kløvergården tour guide initiativ
○ Igen angående problemet med uvisheden om regler, faciliter og generelt
information. Så blev det foreslået at der kunne laves et guide-initiativ hvor nye
indflyttere besøges og tilbydes en tour af kollegiet. Den første weekend i en ny
måned.
○ Det afprøves allerede fredag d. 3/5
Tilkøb af oppyntning og møblement til øvre fælles.
○ Renovering af øvre fælles blev påbegyndt sidste år men der mangler lidt
oppyntning, i form af puder billeder og lign. For at gøre det lidt mere velkomne og
hyggeligt.
Husdyr og nye reglementer
○ Der var lidt uvished om nye regler for husdyr, og hvad disse indebar.
○ Der følges derfor lige op på om reglerne for at holde kat og andre husdyr, samt at
have hunde på besøg.

2

