Agenda
1. Huslejestigning, bestyrelsen informere og viser budgettet.
1.1. Der stemmes om at vedtage budgettet.
2. Streamingtjenester, bestyrelsen informere
2.1 Diskussion, hvilke tjeneste ønsker beboerne i fællesstuen?
2.2 Der fastlægges på hvilke tjenester, disse noteres.
3. Generelle informationer
3.1 Pool bordet flyttes i fællesstuen.
3.2 Nye låse fra uge 23 (4. juni), husk at hent nye nøgler uge 21 – 22
4. Eventuelt
4.1 Spørgsmål fra beboere besvares.
4.2 Ideer, forslag, diskussioner fra beboere.
4.3 Nye opstillere til bestyrelsen?

Referat
Budget:
Huslejen stiger fra 1. august. Man behøver ikke at melde huslejestigninger.
Folk har ingen spørgsmål. Der har været vandskader, som forårsager at forsikringen stiger og at der skal
lægges mere til side til vedligeholdelse.
Spg: hvorfor har folk brugt mere vand? Vi har faktisk et lavere forbrug end gennemsnittet, så vi har
bevæget os længere op mod gennemsnittet.
Budgettet er enstemmigt vedtaget.
Streamingtjenester:
Forslag: nyt tv, lyd og streamingtjenester. Smart TV, som automatisk er logget på.
Forslag til tjenester: HBO, Viaplay, Tv2 play, Amazon Prime, Netflix, Dansk Filmskat,
Der bliver spurgt om, hvad opsigelsen er på streamingtjenester, hvis vi ombestemmer os.
Spørgsmål: hvorfor laver vi ikke en afstemning i facebookgruppen?
Forslag: få spotify premium på TV.
Pris: HBO+Netflix+Spotify Premium=99+79+99=277 kr
Generelle informationer:
Ingen indvendinger ved poolbords flytning.
Nye låse spørgsmål: hvad gør man med de gamle nøgler? Man afleverer dem hos varmemesteren.
Spørgsmål: kan man få en chip mere? Det koster vist 100 kr at få den, og man får vist ikke pengene tilbage.
Der er sat penge af til at skifte tag i 18/19, tidligst i efteråret.
Spørgsmål: hvad med solceller? Det er et godt forslag.
Spørgsmål: hvor er græsslåmaskinen? Det er meningen, at vi får en ny og større græsslåmaskine.

Eventuelt:
Ingen spørgsmål.
Valg af bestyrelse:
Kasserer: Simon (se bunden)
Suppleanter: Rasmus, Louise, Henrik, Mathilde, Nicolaj,
Trådt ud: Søren
Eftermøde:
 Printe sedler med ny bestyrelse og værelsesnumre.
 Vi danner en chat/gruppe med alle i.
 Brætspilsaftener
 Uge 19 – melodigrandprix-uge.
o Henrik kan lave nogle aftener med det.
 Vi skal have et kalendermøde snarest.

Ny bestyrelse
Stilling: formand
Navn: Nicklas (samme)
Stilling: næstformand
Navn: Stine (samme)
Stilling: kasserer (ny)
Navn: Simon Lindskov Bak
Mail: 201407008@post.au.dk
Tlf: 50549701

