10-november-2018

Referat af afdelingsmøde på Fredensgade Kollegiet
Mødet afholdtes lørdag den 10.11.2018 kl 12:00 i kollegiets fællesrum.
Bestyrelsen var repræsenteret ved Dilan Jamal, Rasmus Eich Hammer og Nanna Graves Sørensen. Yderligere var suppleanterne
Simon Kølln Molberg og Dimitrios J. Zavrakidis tilstede.
Der var fremmødt 16 beboere inklusive bestyrelsen og suppleanter.
Der var den 07.10.2018 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Velkomst og valg af dirigent
Evt. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Godkendelse af budget
Indkomne forslag
Valg til afdelingsbestyrelsen (Punktet skal kun på dagsordenen, hvis det er besluttet at valg finder sted om efteråret
eller hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig)
Evt.

1. Velkomst
Formanden bød velkommen og foreslog sig selv, Rasmus Eich Hammer, som dirigent. Rasmus blev valgt. Dimitrios J. Zavrakidis
blev foreslået som referent, hvilket også blev vedtaget.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Afdelingsbestyrelsen har besluttet at afmelde reklamer kollektivt.
Alle er enige om, at dette er et godt tiltag.

3. Godkendelse af regnskab
Regnskabets hovedtal ligger til alles orientering på kollegiets hjemmeside og danner bilag for dette punkt.
Regnskabets hovedpunkter blev gennemgået af Rasmus Eich Hammer, og følgende blev bl.a. fremhævet:
•
Der er et overskud dette år, hovedsageligt pga. lavt el-(især), vand- og varme forbrug samt øgede renteindtægter
som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogle forslag fra kollegiets beboere.

5. Valg til afdelingsbestyrelsen
Punktet er kun med hvis der ikke var valg i foråret.
•
Nyt bestyrrelsesmedlem
•
Nye suppleanter
1 bestyrelsespost er vakant pga. fraflytning af menigt medlem.
Nanna Graves Sørensen blev opstillet til valg. Nanna Graves Sørensen blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem.
Yderligere så vedføres at Otto Dahlgaard Mikkelsen, Simon Kølln Molberg og Dimitrios J. Zavrakidis træder til som suppleanter.
Liste med nye bestyrelsens konstituering og medlemmernes navne, adresser og e-mail sendes til jb@kollegiekontoret.dk

6. Valg af repræsentantskabsmedlem
På det møde, hvor der afholdes valg til afdelingsbestyrelsen, vælges et medlem til Kollegiekontorets repræsentantskab. På
nogle kollegier er det besluttet at det er afdelingsbestyrelsen som udpeger en repræsentant. På Fredensgadekollegiet er bestyrelsesformand, Rasmus Eich Hammer, valgt som repræsentant af afdelingsbestyrelsen.

7. Evt.
•
•
•

Der blev givet informationer om renovering af badeværelserne på kollegiet. Herunder at næste ledige tider er efter
påske.
Der blev gjort opmærksom på, at beboerne selv skal huske tegne indboforsikringer.
Der blev orienteret om eget ansvar for at skovle sne på svalegangene samt placering af udstyr hertil.

Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 12.30
Referent: Dimitrios J. Zavrakidis
10-11-2018

