Referat af afdelingsmøde på Skelager Kollegiet
Rune Terp
18. november 2021 kl. 19.00
Bestyrelsen er repræsenteret af Kasper Lange Christensen, Jeppe Ullerup-Hansen, Tobias Frejo Rasmussen, Sara W. Nissan og Rune Terp. Der var fremmødt 15 beboere. Den følgende dagsorden blev udsendt
til beboerne d 15. oktober 2021:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kasserens beretning
(a) Godkendelse af regnskabet
5. Nyt fra udvalg
6. Forslag fra beboere
7. Valg af bestyrelse
(a) 6 pladser til valg
8. Eventuelt

1) Velkomst
Formanden bød velkommen og foreslog Kasper Lange Christensen som dirigent og Rune Terp som referent.
Kasper Lange Christensen blev valgt til at være dirigent og Rune Terp blev valgt til referent.

2) Bestyrelsens beretning
• Nye brætspil og spikeball
• Rengøringsdag - Godt fremmøde
• HUSK Affaldssortering
• Køkkener har fået en startsdato. De er sat til d 17. januar.

3) Godkendelse af regnskab
Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside.
Regnskabet blev fremlagt af Tobias Frejo Rasmussen, og følgende punkter blev fremhævet:
• Kollegiet har et overskud på over 100.000 kr.
• Dette kommer fra besparelser fra Flemming, el, vand, varme og leasing af vaskemaskiner.
• Især på el ligger vi meget under, hvilket betyder, at der bliver budgetteret næste år.
Regnskabet blev godkendt enstemmigt.
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4) Valg til afdelingsbestyrelsen
Alle bestyrelsesposterne var på valg, og blev præsenteret inden afstemning. 4 bestyrelsesmedlemmer stillede
op til genvalg. Følgende personer stillede op til bestyrelsen:
• Kasper Lange Christensen
• Jeppe Ullerup-Hansen
• Tobias Frejo Rasmussen
• Rune Terp
• Lennard Rahn
Ved valg blev følgende personer valgt til bestyrelsen:
• Kasper Lange Christensen
• Jeppe Ullerup-Hansen
• Tobias Frejo Rasmussen
• Rune Terp
• Lennard Rahn
Asta Augusta Lind fratrådte fra sin post som Suppleant. Rasmus Bøttker Hansen blev valgt som suppleant, da han var den eneste, der stillede op.

5) Indkomne forslag
• Der var ingen indkomne forslag.

6) Eventuelt
• Tilkaldevagt - 11 for og 1 imod.
• Der vil være vagt mellem jul og nytår.
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 19.44
Referent: Rune Terp
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