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Afdelingsmøde Vejlby Kollegiet 14/11 – 2018
Der er 19 fremmødte
1. Valg af dirigent og referent til afdelingsmødet. Nicklas Ravn er dirigent og Mathilde Husted er
referent.
2. Gennemgang af regnskab. Noter hertil:
Der er et overskud på cirka 44.000 kroner grundet flere renter og lavere forbrug af varmt vand.
Disse penge vil give fordelt ud over de næste 3 år. Derudover har der været et højere forbrug af el.
Der er hentet en ny forsikring, som vil dække udgifterne der er til løbende vandskader i vandrør.
Det er for dyrt at udskifte alle rør på en gang. Det vil ikke have en betydning for den enkelte
beboer.
Hvert år henlægges et beløb, som skal dække vedligeholdelse af bygningen. Der er planer om at
henlægge penge til 30 år frem for 15 år. Dette vil give en mere stabil husleje.
Der kommer der ændringer i budgettet til el, vand og varme, således at disse passer bedre til vores
regnskab.
Derudover er der brugt cirka 315.000 kr på fx affaldssortering, nye låse, gulvtæpper og møbler til
fællesstuen, apple tv og køleskabe.
Der foretages afstemning om at vedtage regnskab vedhåndsoprækning.
1 stemmer blankt
18 stemmer for

3. Dialog om diverse
- Der kommer en container ved skraldespandene, således storskrald kan komme i denne.
- Problem med efterladt skrald ved skraldespandene diskuteres. Røde skilte, falsk overvågning.
- Snak om problem med folk der sviner i vores postrum – rygning, skrald og andre
efterladenskaber. Efterspurgt muligheden for at få aflåst døren til rummet. Undersøgelse af at
postbuddet kan få en nøgle, så vi stadig kan få post.
Evt. få en dialog med ”Lars”, så oprydningen efter fester bliver bedre. Sende nogle guidelines,
således at det kan sikres at der bliver ryddet ordentligt op efter fester i hallen. Lejere af hallen
skal gøres os opmærksom på at vi bor herovre og at der skal tages hensyn.
-

Kælderen: Gert har undersøgt muligheden for opbevaring. Så vi kan få nogle kvadratiske bure,
som kan blive aflåst.
Der har tidligere været snak om at der var en risiko for at få stjålet ting fra kælderen, hvilket er
grunden til at det ikke var stemning for at få det lavet. Der bliver snakket om muligheden om at
sætte falske kameraer op i kælderen.

-

Poolbordet: Det kommer snart op i fællesstuen sammen med tilhørende bordplade.
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-

-

Fællesstuen: Apple tv er købt. HBO/netflix bliver tilføjet antenne budgettet. En huslejestigning
på cirka 4 kr. Der skal igen stemmes om det til et nyt afdelingsmøde, når vi har tal på det. Der
vil blive kaldt ind til møde med 14 dages varsel.
NEJ TAK reklamer og aviser: kollektivt sige nej tak til reklamer, så ingen kommer til at modtage
reklamer og aviser. Det har før været forsøgt uden held.
Brandtest – brandøvelse d. 21, vi skal mødes udenfor når alarmen går. Det er vigtigt at der
denne dag ikke står noget på gangene, som fx sko, reoler, stole, skrald osv.
Indkøb af nye møbler, lys og planter til fællesstuen
Julefrokost d. 1 – med et mindre symbolsk beløb.
25/11 julehygge med klippeklister. Der vil være gløgg og æbleskiver
Formelt valg til forår (april) – overvej om man vil være med. Der vil mangle både en til formand
og kasserer til sommer.

4. Nye medlemmer af bestyrelsen:
Suppleant:
Kevin Dion Christensen
Suppleant:
Nis Broder Repenning

