Afdelingsmøde på Vejlby Kollegiet
25.11.2015
1. Valg af dirigent og referent
Referent: Anne, Dirigent: Søren
2. Bestyrelsen informerer
a. Information om professionel rengøring af køkkenet
b. Hvad er der sket siden sidste afdelingsmøde?
Professionel rengøring: Søren informerer. Nye rengøringsplaner.
Siden sidste afdelingsmøde: Christian informerer. Nyt køkken. Nye stole. Nye opslag. Folk er glade for de
nye tiltag.
3. Fremlæggelse af budget
Christian informerer.
Hvorfor underskud?:
Merudgift til rengøringsartikler; professionel rengøring har været dyrere end forventet (pga. mere skidt)
Negativ forrentning af fællesforrentning: investeringer har ikke givet det forventede afkast pga. meget
lave renter.
Meromkostninger til sæbeindkøb end forventet (lille forskel)
Hvad trækker i den anden retning?
Sparet på el (26 % mindre), vand (9 % mindre) og varme.
El pga. nye lamper på gangen.
Varme: mild vinter
4. Afstemning om godkendelse af regnskab
Regnskabet er enstemmigt vedtaget (11 værelser)
5. Videoovervågning – afstemning: skal kameraerne sættes til?
Kritik for at 1) videoovervågningen er sat op uden beboernes godkendelse, 2) vi skal tage stilling til noget
vi ikke rigtigt ved noget om (pris, dataansvarlig, databehandler, hvor bliver de gemt, aktindsigt, hvor
længe bliver data gemt, hvilket firma står får det?). Skriftlig information.
Indstille til at udskyde afstemning til vi ved mere.
Ikke afgørende afstemning – ”føler” foretages: hvad mener folk om afstemning – det vedtages at vi
indhenter information – der indkaldes til ekstraordinær afdelingsmøde hvor den endelige afstemning.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Eventuelt
a. Festudvalg
b. Dørtelefoner
Boy: Indkøb af subwoofer? Billig, brugt.
Løsning pga. tyverier – Kun tage den frem til festerne?
Forslag: Bookning af tørretumbler.
Festudvalg: Line informerer.
Dørtelefon: Anne informerer.
Savner dørtelefoner – blandet. Umiddelbart stemning for trådløst/mobil. ”Alle får glæde af et mobil”,

”ikke alle vil købe en fastnettelefon”.
Bestyrelsen undersøger hvad forskellige muligheder er.
Hvis vi kan nå det stemmes der til ekstraordinær afdelingsmøde.
Spørgsmål til udskiftning af vinduer.

