Referat – Beboermøde
6. december 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Sara
2. Valg af referent
Stella
3. Formandens beretning
• Vi har fået et nyt udvalg på kollegiet – køkkenhaveudvalget
• Vagter i julen 22 dec. Til 1 jan.
• Hæk rundt om kollegiet
• Cykelskurene bliver malet
• Nyt inventar i fællesstuen
• Papirhåndklæde rulle i tøjvaskeriet ved vasken
• Overdækning til fælleshuset færdig!
• 2 lækre bænke til overdækningen og nye bænke generelt
• Der kommer flere parkeringspladser
• Der kommer storskrald ude i hækken ved hjørnespejlet
• Storskrald, REUSE, affaldssortering
• Opfordring til at holde kollegiet pænt – skrald skal i containerne
• Ingen plastikposer – vi får bøder og det er med til huslejestigning
• Cigaret skodder.
4. Kassererens beretning
a. Godkendelse af årsregnskab
- godkendt af alle
5. Nyt fra udvalg
Promillerne
Forklaring om hvad en af medlemmerne fra promillerne laver, og hvordan
man bliver medlem.
Nye medlemmer :
Fælleshusudvalget
Forklaring om hvad et medlem af fælleshusudvalget laver, og hvordan man
bliver medlem.
Nye medlemmer : Alberte
Alberte Wind Krogshede, 7, st. 9, alwikro@hotmail.com
Køkkenhaveudvalget
Forklaring om hvordan køkkenudvalget kommer til at fungere, samt hvordan
man tilmelder sig.

6. forslag fra bestyrelsen – afstemningen
Nye husordensregler (reglerne skal ændres i beboermapper (pdf – gamle
regler – slettes))
- Enstemmigt
Kollektiv afmeldelse af reklamer og aviser
- Enstemmigt
7. Valg af bestyrelse
Forklaring af hvad de forskellige poster går ud på.
Formand, næstformand, kasserer, referent, menigt medlem og suppleant.
Nye medlemmer : Jesper, Rune, Marina Rulanda
Jesper Eybye, 7.1.10, jesper.eybye@live.dk
Rune Terp, 3.2.11, runeterp@hotmail.com
Marina Rulanda, 1.2.2, marinarulanda@gmail.com
a. 3 åbne pladser – menigmedlem, referent og suppleant
8. Eventuelt
- fjernsyn til fælleshuset
- Nyt køkken i fælleshuet? – to ovne (både på grund af julefrokost og
fester med meget mad, men også generelt til dem som lejer
fælleshuset)
- Skifte borde i fælleshuet

