Ekstra ordinært afdelingsmøde 17/12 2020 Grønnegadekollegiet.
Antal deltagere: 12
Dagsorden
1. Huslejestigning på ca. 24 kr. per måned ved anskaffelse af ekstra p-plads i gården
a. Det er muligt for at overtage en p-plads per 1.februar.
b. Huslejestigningen vil gælde fra den marts, så fra marts til juni vil stigningen være lidt højere
end de 24 kr., da der i budgettet er indregnet 6 mdr indtægt fra p-pladsen, som vi nu får
som udgift, der skal modregnes på 4 mdr.
c. Vi har i øjeblikket 8 faste p-pladser og håndværkerparkering efter arbejdstid.
d. Særligt svært at finde parkering torsdag, fredag og lørdag.
e. Der er 6 der har bil fast lige nu.
f. Det vil altid være muligt at leje en p-plads ud igen hvis, der på et tidspunkt ikke skulle være
behov for dette.
g. Dem der ikke har bil synes måske ikke dette er så relevant
h. Parkering på gaden koster ca. 400 for et døgn eller 20kr per halve time, så man skal i
princippet have gæster en gang der ikke kan holde på vores parkeringspladser for det er
tjent hjem.
i. Vi diskuterede om der måske er nogle der lejer deres kort ud, da der ofte holder de
sammen biler i de samme tidspunkter men ejeren ikke kommer ind på kollegiet. Og det er
dårlig stil hvis man gør det. En mail om p regner fra kollegiekontoret.
j. Forslaget om en ekstra p-plads blev enstemmigt vedtaget.
2. Evt.
a. Mulighed for spritdispensere indenfor ved de håndtag vi deler. Indenfor ved
hovedindgangen, indtil kælder, vaskerum, fællesrum og cykelkælder. Mette forhører sig
ved Birgitte om dette er en mulighed.
b. Mange cykler i skuret. Opfordre til at cykler man ikke bruger kommer ned i kælderen, og
der ikke må stilles cykler i passagen ned til cykelkælderen. Facebook opslag
c. Depotrum. Der står ting i gangene dernede. Facebook opslag om de skal fjernes ellers vil
birgitte fjerne dem
d. Fyrværkeri i skur skal fjernes - facebook opslag

