August 2019

Referat af afdelingsmøde på Fredensgadekollegiet
Mødet afholdtes søndag den 6.12.2020 kl. 12 i kollegiets fællesrum.
Fra bestyrelsen deltog Rasmus Eich Hammer
Der var fremmødt 16 beboere.
Der var den 30.10.2020 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og referent
Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter (Hvis kollegiet har besluttet, at valg finder sted om foråret, slettes dette punkt, medmindre der er behov for at supplere op i bestyrelsen)

6. Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Rasmus Eich Hammer som dirigent og Heidi M. Pedersen som referent.
Begge blev valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Rengøring:
- Der er rengøring på toilettet og vaskerier 1 gang om måneden, men det bliver hver 14. dag til
1/8-21
- Beboerrengøring er primært trappetårne, fællesrum og udendørsarealer.
- Vi skal blive bedre til at holde vaskerum rene
- Svalegang skal holdes rydelig af beboerne
- Holde yderdøre lukkede til entreer især i vinterhalvåret
Andet:
- P-striber bliver malet op i løbet af foråret
- Condobutlr.com bliver ny hjemmeside for reservation af vasketider og evt. anden intern
kommunikation, så snart alle er tilmeldte.
- De sidste badeværelser bliver renoveret i 2021
- Birketræet fældes, da det er blevet for stort.
- Beboere skal være opmærksomme på at få lukket porten

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabet ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside og er bilag til dette punkt.
Regnskabet blev gennemgået af: Rasmus Eich Hammer

Regnskabet blev godkendt enstemmigt

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
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5. Valg til afdelingsbestyrelsen
Der var 5 bestyrelsesposter på valg.
Der var kandidater til de ledige poster Simon Kølln Molberg blev valgt som både formand og
kasserer.
Liste med bestyrelsens konstituering og medlemmernes navne og adresser sendes til
jb@kkia.dk

6. Evt.
Intet.
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 12.30
Referent: Heidi M. Pedersen

18. august 2014/jb

