Referat – Regnskabs og Beboermøde (16. november, 2021)
Frederik starter mødet
Mødet er indkaldt 1 måned og 2 dage før mødet (så det er retmæssigt)
14 er mødt – alle er oprindelige beboere, dvs. ingen er fremlejere.

Dagsorden
-Året der gik
-Regnskab og budget præsenteres
- Ny bestyrelse skal vælges
-Ny beboerrepræsentant skal udpeges

Der blev snakket om vandskaden i 364 – ikke nogen større regning, det kunne tørres væk

Video-overvågning er blevet sat op på kollegiet – specifikt i kælderrummene under 366, 368 og
fællesrummene.

Frederik præsenterede årsregnskabet
-

Regnskabet er accepteret af alle der er mødt op til mødet

Budgettet (August 2021-August 2022)
-

Budgettet for det kommende regnskabsår er også blevet accepteret af samtlige.

Valg af Bestyrelse
-Emilie er interesseret
-Ditte er interesseret

-Mikkel er interesseret
-Simon er suppleant
-Martin er suppleant

-Thor er interesseret i repræsentantskabet ved Kollegiekontoret

Eventuelt
Vagtordning på kollegiet (tilkaldevagt) – diskuteret og bragt på banen af kollegiekontoret under
regnskabsmødet 2021.
-

Forslaget er vedtaget af samtlige beboere.

Dørtelefonerne blev drøftet – de var meldt forældede i det foregående regnskabsår, og det blev
bestemt at der ikke skulle indføres noget nyt, og at man bare selv skulle stå for at lukke gæster ind
Fremtidige forslag: - skal fremsendes af forslagsstillere i tide.
Forslag: Vindue pudsning på kollegiets vinduer (af professionelle)
Forslag: Hjælp til bedre affaldssortering – skriv på engelsk nær storskrald, hvor de skal stille deres
storskrald i stedet for (folk kan bare ikke finde ud af det) – små skilte ned til storskrald?

Forslag: Klag over saltere ved de nye bygninger? De laver værre postyr midt om natten, når vinter
månederne kommer – De snakker meget højt

Få Thorfinn til at fjerne cykler der er låst til stativer nær bygninger? Har stået her i lang lang
tid
Lav en ny konto for Baren og Eventudvalget? Så den ikke er blandet sammen med
inventarkontoen for fælleshuset.

Bestyrelsens fremtidige opsætning
Formand: Emilie Ibsen

Næstformand: Marie-Louise Ivalo Carlslund

Kasserer: Mikkel Kaa Hovvang Olsen

Fælleshusansvarlig: Thor Nordfeld Troelsen

Fælleshusansvarlig: Ditte Nørager Randløv

Suppleant: Martin Christian Brodersen

Suppleant: Simon Herping Stie Olesen

Lav en ny bestyrelses messenger gruppe på Facebook? Done.

