2015.04.28: Afdelingsmøde Vejlby Kollegiet

1. Valg af dirigent og referent.
•
•

Dirigent = Beinta
Referent = Anne

2. Bestyrelsen fremlægger budgettet.
•

Beinta gennemgår budgettet
o

Huslejestigning pga. antennebidrag

o

Let øget vandforbrug, bl.a. pga. skade på rør

o

Mindre varmeforbrug

o

Elforbrug faldet – server hos Bolignet-Aarhus betaler vi ikke længere for,
lavenergipærer.

o

Betalingsvaskeri: markant fald pga. nye maskiner  mindre vedligehold

o

Samlede udgifter: 1,2 % højere budgetteret næste år ift. dette år

o

Samlede indtægter: 1,2 % højere budgetteret næste år ift. dette år

o

Antennebudgettet:


TV-pakken stiger 26 % – pga. højere pris og gæld fra sidste år.



Pr. værelse stiger prisen 170 kr.  244 kr. (Copy-Dan, gæld, administration,
tv-pakkerne).



o

Derfor stiger huslejen 2,4 %.

PPV: ingen væsentlige ændringer i PPV-henlæggelserne ift. dette år.


Renovering af køkken



Beskæring af træer



Renovering ælderen

Ingen spørgsmål til budgettet.
3. Godkendelse af budget.
•

Enstemmigt godkendt.

4. Valg af rengøring: Skal vi have professionel rengøring eller fortsætte som hidtil?
• Søren gennemgår
• Forslag til afstemning:
1. Ingen ændring (ingen huslejestigning)
2. Vi får professionelt rengjort alt undtagen fællesstue og støvsugning (månedlig
huslejestigning på 30-35 kr.)
3. Alt rengøres professionelt (månedlig huslejestigning på 50-60 kr.)
Afstemning:
Mulighed 1: 2 stemmer
Mulighed 3: 3 stemmer
Mulighed: 2: 11 stemmer
Altså er mulighed 2 vedtaget.

4. Valg af TV-udbyder og pakke: Stofa vs. Bolignet Aarhus.
• Anne gennemgår
•

Afstemning om skifte til Grundpakken
o

Mulighed 1 (Blive hos Stofa): 2 stemmer

o

Mulighed 2 (Skifte til Bolignet-Aarhus): 13 stemmer

o

Blank: 1 stemme

Altså er det vedtaget at vi skifter til BoligNet-Aarhus.
5. Eventuelt: hvad er der sket og hvad kommer til at ske
•

•

Hvad er der sket?
o

Vindue i tørrerum

o

Nye vaskemaskiner

o

Depotrumsrazzia

Hvad kommer der til at ske?
o

Nye spil (hvis I har forslag sig endelig til!)

o

Nye stole i fællesstuen

o

Nyt køkken – plantegninger (efter sommerferien)

o

Ny grill

o

Igangværende indhentning af tilbud på renovation af kælder

•

Fest den 9. maj – galla-fest med spisning (hvis vi er mere end 10).

•

Nogen, der har nogle forslag, kommentarer eller ønsker til næste bestyrelsesår?

6. Valg af ny bestyrelse.
o Søren og Christian genopstiller
o Line stiller op
o Christina og Anne som suppleanter
Ny bestyrelse
Søren: 1.7
Christian: 1.27
Line: 0.31
Christina (suppleant):1.4
Anne (suppleant):: 1.26
7. Pizza – bestilles ved starten af mødet.

