Afdelingsmøde på grønnegadekollegiet den 21. november 2021
Til dagens møde er 11 beboere fremmødt, som alle er stemmeberettigede.
Dirigenten konstaterer, at der er indkaldt rettidigt, og derfor erklæres mødet gyldigt.
Punkt 1: Valg af dirigent og referent
• Dirigent: Pernille Mortensen
• Referent: Amanda Riis
Punkt 2: Orientering fra afdelingsbestyrelsen
• Birgitte har bestilt nye cykelstativer til kollegiet (i et plan)
Punkt 3: Godkendelse af regnskabsåret 2021
• Bestyrelsen fremlægger regnskabet for de fremmødte beboere
• Regnskabet er enstemmigt godkendt
Punkt 4: Indkomne forslag
• Forslag nummer 1: Fremsat af bestyrelsen selv
o Forslaget går på, at nedsætte antallet af bestyrelsesmedlemmer på grønnegadekollegiet fra
5 stk. til 3 stk.
o Konklusion:
Forslag nummer 1 er enstemmigt nedstemt, dvs. at en bestyrelse på 5 medlemmer fastholdes
Dog bemærkes at bestyrelsen på et senere tidspunkt kan indgive et lignende forslag, hvis der er
behov for dette.
Punkt 5: Suppleringsvalg til bestyrelsen
• Pernille Cathrine Kling Mortensen går af som menigt bestyrelsesmedlem grundet fraflytning til foråret 2022
• Bestyrelsen lægger derfor op til et suppleringsvalg, hvoraf to nye melder sig på banen:
o Nyt menigt bestyrelsesmedlem: Kathrine Knudsen
Enstemmigt vedtaget at Kathrine er nyt bestyrelsesmedlem
o Ny suppleant: Marcus Bossen
Enstemmigt vedtaget af Marcus er ny suppleant
• Den nye bestyrelse ser således ud: (informationerne opdateres på kollegiets fysiske opslagstavle)
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Derudover supplerer Mathias (den nuværende kasserer) med, at han måske på et senere tidspunkt vil
melde sig ud af bestyrelsen pga. arbejdsmængden

Punkt 6: Evt.
• Arbejdsdag på kollegiet i foråret til rengøring af fællesfaciliteter
o Dette punkt tages op til mødet for at høre, hvad de andre beboeres holdning er
o Til regnskabsmødet med kollegiekontoret i oktober 2021:
Kollegiekontoret synes ikke, at der skal være en afgift til beboere, hvis man ikke
dukker op til rengøringsdagen eller ikke udfører sin planlagte opgave
Derimod synes de, at vi skal uddele opgaver og lokke med godter
o Bestyrelsen og beboere vender forskellige løsningsforslag
Bestyrelsen vil debattere de forskellige forslag til næste bestyrelsesmøde
•Beløb til fællesrum på 20.000 dkk - har beboerne nogle gode forslag til forbedringer/opgraderinger)?
o Stor tilslutning til at få sat diskolys op i fællesrummet
Beboeren Mads vil undersøge priser for dette
o Opgradering af udstyr i køkkenet?
Bestyrelsen vil kigge på, hvad der er i skabene og skufferne for at se på, om der evt.
skal købes mere ind

