12. december 2018

Referat af afdelingsmøde på Kløvergården
Mødet afholdtes søndag den 09.12.2018 kl. 19.00 i kollegiets fællesrum.
Bestyrelsen var repræsenteret ved Magnus Hvillum Frederiksen, Gustav Bjørn Rugaard, Simon Sand
Larsen og Steffen Torp.
Der var fremmødt 5 beboere udover bestyrelsen.
Der var den 06.11.2018 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1. Valg af dirigent og referent
2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
a. Øvre fælles
i. Renovering
ii. TV + TV-pakke
b. Festudvalg
i. Sociale arrangementer
ii. Barpersonale
3. Fremlæggelse godkendelse af årsregnskabet 2017/2018
4. Indkomne forslag
a. Afstemning om reklamefrit kollegie
b. Afstemning af indkomne forslag
5. Valg til afdelingsbestyrelsen samt suppleanter
6. Evt.

1. Velkomst
Formanden bød velkommen og foreslog Magnus Hvillum som dirigent, og Steffen Torp som referent.
Magnus Hvillum og Steffen Torp blev valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Beboerne blev orienteret om øvre fællesrum var blevet renoveret, renoveringen indebar oprydning i
inventaret, montering af loftlys, maling af vægge samt fodlister. Efter renoveringen er der blevet sat et
tv op til fri afbenyttelse af kollegiets beboere, og boliginspektøren Gert arbejder forsat på at få en aftale
med Yousee omkring en kanalpakke. Der blev ligeledes nævnt at oven i øvre fællesrum har en løs glasplade, Finn er orienteret omkring dette.
I baren er der blevet malet fodlister samt radiatorer, der er blevet indkøbt projektor, nyt AV-anlæg,
PlayStation og køleskabet er blevet flyttet. Projektor og PlayStation kan ligesom baren lejes hvis dette
ønskes.
Beboerne blev orienteret om at Gustav Bjørn holder baren åben nytårsaften hvor alle er velkomne, dette inkludere også venner af nuværende beboere.
Der blev informeret at en værktøjsvogn er blevet købt og at denne kan lejes sammen med værkstedet.

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside og lå udprintet i få eksemplarer til skue
for de fremmødte beboere.
Regnskabet blev gennemgået og følgende blev bl.a. fremhævet:
Der er brugt 35.254 kr. af afdelingsbestyrelsen til bl.a. beboerarrangementer og BL-kontingent.
Årets overskud 280.824 kr. overføres til opsamlet resultat og afvikles over de kommende 3 år, som indtægt i tre lige store beløb.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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4. Indkomne forslag
Forslag fra bestyrelsen til afstemning:
Der opstillet forslag om reklamefrit kollegie da området omkring postkasserne flyder med reklamer til
stor gene for varmemesteren. Ønsker den enkelte beboer stadig reklamer er det muligt selv at tilmelde
dem igen, men dette skal gøres af den enkelte beboer efter bestyrelsen har kontaktet distributionen
omkring afmeldelse.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. Valg til afdelingsbestyrelsen samt suppleanter
Den siddende bestyrelse ønskede alle at abdicere deres poster og derfor skulle en ny bestyrelse vælges.
Der var ingen af de fremmødte der ønskede at opstille til bestyrelsesvalg, det blev derfor enstemmigt
besluttet at nuværende bestyrelse bliver siddende indtil enten en ny vælges eller senest til d. 1 februar
2019.
Der var heller ingen nyvalg af suppleanter.
Suppleanterne Signe Andersen, Jan Nygaard, Lukas Kristiansen, Sarah Sønderby, Peter Cupit og Dennis
Mortensen fratræder som suppleanter.

6. Valg af repræsentantskabsmedlem
Ingen af de fremmødte ønskede at deltage i Kollegiekontorets repræsentantskab, og det blev besluttet
at bestyrelsen internt skulle forsøge finde en repræsentant.

7. Evt.
En af de fremmødte beboere berettede om besværligheder ved annullering parkeringsbøder som var
blevet uddelt af Parkeringskompagniet. Der blev informeret fra bestyrelsen, at Parkeringskompagniet i
samarbejdets start havde garanteret at bestyrelsen ville få mulighed for at kunne annullere bøder. Dette har bestyrelsen stadig ikke fået mulighed for, og derfor er boliginspektør Gert blevet informeret om
at opsige abonnementet, bestyrelsen venter stadig på bekræftelse fra Gert.
Mødet sluttede kl. 19.40
Referent: Steffen Torp
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