Referat beboermøde

d. 20.11.2016

Dirigent: Peter Cupit
Referent: Jan Corfitsen


Jan Corfitsen indleder - der orienteres om forplejning under mødet, stemmeret, og
kommunikation under mødet.



Godkendelse af referat fra sidste beboermøde
Referatet fra sidste gang er godkendt
Orientering fra bestyrelsen
o Der er lavet razia på fryser rummet, alt gammelt mad er røget ud, der er 2
beboer tilbage som har nøgle dertil. Det er blevet lavet om til en gode for
bestyrelsen, da vi kun har 14 frysebokse, kan vi ikke imødekomme alle
beboers ønske om at få en boks. De 2 beboer fortsætter med at have en
boks, indtil de ikke vil mere, eller flytter ud. Resten bliver fryseboks til
bestyrelsen plus suppleanter, låsen er skiftet ud med en smæklås der ikke
kan slå fra.
o Kul rummet er ryddet fuldstændigt op.
o Den gamle Coca cola automat er efter 5-6 års bestyrelsers forsøg, røget til
storskrald.
o Nedre depotrum, er fuldstændigt ryddet for beboers møbler som har været
opmagasineret, vi havde ikke plads til alle beboeres møbler anyway vi kunne
knapt nok komme ind af døren. Det er så lavet om til depot rum for
bestyrelsen igen, hvor alt angående arrangementer er lagret, partytelt til
gården, tema ting som oktoberfest, Halloween, julefrokost, faselavn, alt er
sat op, lige til at gå til, plus ting til baren.
o Bestyrelses rummet er der blevet ryddet op i, gamle papir er smidt ud, dvs.
alt som er over 5 år gammelt, vi har fået printer til bestyrelses arbejde, en
som kan printe A3 og A4.
o Øvre fælles rum er der blevet ryddet op i, gamle møbler er smidt til
storskrald, plus gamle pcér, skærme mm.
o Baren er blevet komplet renoveret, alle vægge, lister, søjler er blevet malet
inkl. Radiatorer, nyt lys er kommet op over alt, alt det gamle lys er taget ned.
Pool bord renoveret, Dart tavle er sat op efter internationale mål, Dart
whiteboard til point er sat op. Holdere til billiard køer er sat op, Ramme med
pool regler er sat op plus keglebillard pointtavle er sat op. Alt gammelt
ledningsværk til anlæg er fjernet plus gamle højtaler, og nye ledninger er
trukket til internet, så vi har router i baren til den tablet vi har købt ind til at
kunne afspille musik, så barudvalget ikke selv skal lægge pc til. Blender og
Isterningemaskine er købt ind til baren, hylder til glas og spiritus flasker er sat
op, bordfodbold er stængerne blevet rettet op og smurt, så det virker igen.
Kort sagt, baren ligner en bar igen, ikke bare et rum med en bardisk. Baren
har siden sommerferien været åbent hver fredag med stor succes, folk har et
sted at tage hen, og mødes med andre på tværs af uddannelser, det er billigt
og alle kan være med, da vi er en forening som ikke må tjene penge, men
bare skal løbe rundt, dvs. alle kan være med, selv på SU. 20-25 mennesker
hver fredag og 40-45 på tema aftener som oktoberfest, bestyrelsens plan er
lykkedes.
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Vi skal have søgt ved diverse fonde for at få penge til fitness maskiner til ny
renoverede kælderrum, Kollegiekontoret meddelte os, at vi ikke kunne få
penge til dette. Kreativ indendørs værksted er blevet renoveret, og er taget i
brug af beboerne. Jan Corfitsen har fået hente en aftale i hus til alle beboer
på kollegiet med nedsat kontingent til fitness center Easyfit i Løgten, 1,5 km.
Væk fra kollegiet, alle beboer er orienteret om dette.
o Jan Corfitsen har udarbejdet i samarbejde med varmemester en
Indflytningsguide, til nye beboer, hvor alt nyttig info er skrevet ind på et A4
ark, med alt fra indkøb til aftale med fitness center, vask af tøj, baren,
affaldssortering, som kommer med i den mappe som Varmemesteren
uddeler til nye beboere.
o Vi har fået renoveret fodbold målene.
o Store ting til skrald fra værkstedet er smidt ud, men vi mangler og ryde helt
op i værkstedet, som det sidste, men der skal jo også være lidt til den nye
bestyrelse at give sig til, de skal jo ikke kede sig ;)
o Den private festkomite, som nogle beboer havde lavet er lagt sammen med
barudvalget under bestyrelsen nu.
o Vi har fået kontrol med parkeringspladser, Jan Corfitsen har stået vagter på
parkeringspladsen, og snakket med pensionister som tager vores pladser
hver onsdag og søndag når der er banko igennem de sidste 8-10 år, der er
forståelse fra pensionisterne, og der har ikke været problemer siden i
sommers, og folk på kollegiet kan igen holde på pladserne og have venner og
familie på besøg om onsdage og søndage igen.
Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
o Årsregnskab er godkendt, og der vil blive lagt guides ud på facebook gruppen
hvordan vi sammen kan mindske forbruget herude på kollegiet.
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Opsupplering - valg af bestyrelsesmedlemmer
o Stiller op:
 Bestyrelsesmedlemmer
 Peter Cupit stiller op til Formand
 Valgt ind med 25 for, 0 blanke, 1 imod
 Thomas Sunekær Stiller op til Næstformand
 Valgt ind med 24 for, 0 blanke, 0 imod
 Rikke Møller stiller op til Kasserer
 Valgt ind med 26 for, 0 blanke, 0 Imod
 Lukas Peder stiller op til Sekretær
 Valgt ind med 26 for, 0 blanke, 0 imod
 Sarah Pries stiller op til menigt medlem
 Valgt ind med 25 for, 0 blanke, 1 imod


Suppleanter, gamle bestyrelses medlemmer stiller op, for at lette
overgangen
 Jan Corfitsen (k69 - stuen) Forhenværende formand
 Valgt ind med 26 for, 0 blanke, 0 imod
 Mads Nordentoft (e37) Forhenværende Kasserer
 Valgt ind med 25 for, 0 blanke, 2 imod





Christian Jensen (h111/112) Forhenværende Menigt medlem
 Valgt ind med 24 for, 0 blanke, 0 imod

Eventuelt
o Der er ingen problemer med støj fra selve baren om fredagen, der vil prøves at
strække den til kl 03:00 fra 02:00 og se hvordan det går.
o Der har været mundtlige klager angående når folk ryger udenfor til bar aftener og
fester, vi vil informere og opfordrer folk til at kun at gå ud og ryge 2 af gangen så folk
ikke skal overdøve hinanden for at blive hørt, eller simpelthen henvise dem til
basketball banen.

Afsluttende:
o

Kontakt os på facebook/bestyrelsespostkasse

Peter Cupit – ergoproxx@gmail.com – 51221209- 681 B 1. Sal, Lej. 1 Ny formand
Thomas Sunekær – Thomas@sunekaer.dk – 50542232 – 681 E, ST. Værelse 40 Ny næstformand
Rikke Møller Larsen – rmlar94@gmail.com – 53629230 – 681 L, st. Lej. 95 Ny kasserer
Lukas Peder Kristiansen – lokluknash@gmail.com – 30610087 – 681 H, st. Lej. 63 Ny Sekretær
Sarah Pries Asmussen- sarah-pico@hotmail.de – 51885953- 681 C, 1. Sal Lej. 23 Ny menigt medlem
Suppleant 1:
Mobilnummer:
Emailadresse:
Lejlighed:

Jan Corfitsen
20911930
jancorfitsen@hotmail.dk
69K

Suppleant 2 :
Mobilnummer:
Emailadresse:
Lejlighed:

Mads Pers Nordentoft
25888850
mads.p.nordentoft@gmail.com
37E

3. Suppleant:
Mobilnummer:
Emailadresse:
Lejlighed:

Christian Jensen
22155595
chris.ftwjensen@gmail.com
111/112P

Jeg som forhenværende formand, ønsker ikke at modtage mails mere angående ind og udflytterer,
og jeg har fået fortalt at de andre heller ikke ønsker dette, da man kan se det inde på webzonen nu.

