Referat af afdelingsmøde på Mejlgadekollegiet
Mødet afholdtes søndag den 14.11.2021 kl. 17.30 i kollegiets fællesrum.
Fra bestyrelsen deltog Alberte Uhre, Simon Widahl og Anders Dinesen
Der var fremmødt 14 beboere (inkl. Bestyrelsen).
Der var den 8.10.2021 udsendt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent og referent
Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Godkendelse af regnskab
Indkomne forslag
Valg af afdelingsbestyrelsen og evt. suppleanter
Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Forud for bestyrelsesmødet blev der budt på pizza, da man holder bedre møde med mad i maven.
Formanden bød velkommen.
Bestyrelsen foreslog Alberte Uhre som dirigent og Anders Dinesen som referent. Begge blev
valgt.

2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
Formanden fortalte om årets gang og nævnte bl.a.
For nyligt afholdt fredagsbar med fin opbakning, hvilket er fedt da de sociale arrangementer en
tid har været på pause.
Vi skal lade være med at sætte storskrald i gården.
Der vil snart komme cykelrazzia, da der er meget fyldt i cykelstativerne.

3. Godkendelse af regnskab
Anders præsenterer regnskabet som ser fornuftigt ud. Følgende blev bl.a. fremhævet vi har
forsat lavt acontoforbrug, men bruger nu til gengæld penge på at få vores opgange gjort rent.
Regnskabet blev godkendt uden indvendinger.

4. Indkomne forslag
Vi foreslår at ændre en gammel vedtægt der siger, at det er beboerne på afdelingsmødet som
skal vælge formand. Vi foreslår at bestyrelsen selv konstituerer sig med en formand.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

5. Valg af afdelingsbestyrelsen og evt. suppleanter
Der var 1 bestyrelsespost på valg, da Anders Dinesen ikke forsætter i bestyrelsen.
Malene Nomanni opstiller som kandidat til den ledige post og blev valgt ind enstemmigt.
Derudover bliver Alberte Uhre og Simon Widahl i bestyrelsen.
Posterne fordeles: Alberte Uhre (formand), Simon Widahl (næstformand) og Malene Nomanni
(kasserer).
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Derudover er der stort engagement for at komme med i bestyrelsen som suppleant, derfor
vælges følgende suppleanter ind, med forhåbning om at de som suppleanter kan være initiativtagere for sociale arrangementer:
- Christoffer Kristensen –
- Jacob Hildebrandt Sørensen
- Mikkel Emil Jæger Hurtigkarl –
- Anne Riise
Liste med bestyrelsens konstituering og medlemmernes navne og adresser sendes til
jb@kkia.dk

6. Evt.
Følgende vendes:
- Forslag om at lave et online ark til booking af fællesrum, og desuden diskuteres det at
sørge for at man elektronisk kan overføre penge for leje af fællesrum, frem for at man
skal til at hæve penge.
- Forslag om knagerækker i fællesrummet
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 19.30
Referent: Anders Dinesen
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