1. maj 2018

Referat af afdelingsmøde på Kløvergården
Mødet afholdtes søndag den 29.4.2018 kl. 19.00 i kollegiets fællesrum.
Bestyrelsen var repræsenteret ved Andreas Rasmussen, Magnus Hvillum, Gustav Rugaard, Simon Sand
og Steffen Torp
Der var fremmødt 16 beboere (nogen kom 30 min efter start).
Der var udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1. Velkomst og valg af dirigent og referent

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
a. Husregler
i. Bar
ii. Værksted

3. Behandling af indkommende forslag
4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2018/2019

5. Evt.
a. Opdateringer fra bestyrelsen

1. Velkomst
Formanden bød velkommen og foreslog Andreas Rasmussen som dirigent, og Steffen Torp som referent. Forslaget blev enstemmigt valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Husregler til afstemning blev delt rundt. Inden afstemning blev reglerne læst op, og uddybet, især hvordan karantæne blev besluttet, samt ophævet.
Karantæne fra kollegiets fælles arrangementer bliver besluttet ved afstemning i bestyrelsen, ligeledes
hvis en karantæne skal ophøre, bliver der i bestyrelsen afstemning omkring dette.
Reglerne blev enstemmigt godkendt. (Reglerne kan ses som bilag sidst).

3. Indkommende forslag
Oprydning/renovering af øvre fællesrum, samt mere belysning. Udsmidning af VHS-bånd samt gamle
bøger. Asbjørn Gyring og Jan Corfitsen meldte sig som ansvarlige for planlægning samt information om
tid og sted til opfriskning af øvre fælles rum. Der blev besluttet at inden de valgt bøger og VHS-bånd
blev smidt ud ville beboerne på Kløvergården have mulighed for kigge tingene igennem hvis der var noget i blandt de kunne bruge. Dette kommer der nærmere information om senere.
Rygeforbud/røgfrit kollegie. Der blev ved afstemning følgende resultat:
For: 16
Imod: 5
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Flere arrangementer på kollegiet. Der blev besluttet at barudvalgt skulle blive mere et festudvalg, og at
folk i dette udvalg gerne selv måtte tage initiativ til arrangementer. Ligeledes blev beboerne opfordret
til at tage initiativ, samt hjælpe til ved kommende arrangementer. Der blev fremhævet at alle beboer
frit kunne tilmelde sig festudvalget hvis dette ønskes.
Der var blevet ønsket et brætspil - er købt.
Boldpumpe i grill rum - er sat i værk.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2018/2019
Huslejevarsel med hovedtallene for budgettet er omdelt til alle husstande.
Budgettet blev gennemgået af Andreas Rasmussen og referat fra bestyrelsens møde med kollegiekontoret blev oplæst.
Budgettet blev godkendt enstemmigt.

5. Evt.
a. Opdateringer fra bestyrelsen
Bestyrelsen orienterede beboerne om nyt TV/AV-udstyr i øvre fællesrum, samt i baren. Det indebærer
bl.a. en projekter samt nyt anlæg i baren, ny musik afspiller til baren, tv pakke til øvre fælles rum og baren, og evt. ny TV til øvre fællesrum.
Der blev orienteret om at taget på cykelskuret skulle skiftes.
Forslag om eksternt parkeringsfirma til opsætning skilte, samt udsende bøder til biler der ikke er tilknyttet Kløvergården, eller til biler der ikke parkerer efter skiltningen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Lys ved skraldespandene er kommet med i budgettet og vil blive opført (beboere samt bestyrelse afventer installation).
Rengøring i fælles rum og forgange har igennem længere tid været mangelfuld. Der blev besluttet at en
anden løsning skulle findes. Der blev opstillet forslag om at der kan hyres rengøring til rengøring af fællesrum, vaskeri og ved postkasser, og at kollegiets beboer selv skulle rengøre forgangene. Forslaget blev
vedtaget enstemmigt.
Der blev fra bestyrelsen opstillet forslag om at ændre basketboldbanen til parkeringspladser. Forslaget
blev enstemmigt vedtaget. Der blev desuden besluttet at beholde en af kurverne, evt. opstillet andetsteds.
Jan Corfitsen gik af som suppleant.
Der blev valgt fire nye sumpplanter ind ved mødet, alle blev enstemmigt valgt ind.
De valgte suppleanter:
Asbjørn Gyring værelse 40
Daniel Mortensen værelse 105
Rune Lorenzen værelse 9
Jan Nygaard værelse 6
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Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 20.57
Referent: Steffen Torp
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