Beboermøde/Residents’ meeting d. 10.12.2017
Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 2 uger før mødet og endelige
dagsorden offentliggøres senest 1 uge før mødet.
Såfremt der ikke er nogen indkomne forslag vil denne foreløbige dagsorden være den gældende.

1. Velkomst og valg af dirigent og referent
a. Mødet startede kl. 19:20, 10 beboere var tilstede(2 stødte til kl. 20:00). 2 var
engelsktalende, hvorfor mødet blev afholdt på engelsk.
b. Formanden(Maja) bød velkommen og blev valgt som dirigent. Maja og Rikke
deles om at referere.
2. Årsberetning fra bestyrelsen
a. Rikke fremlagde bestyrelsens penge, og hvad disse blev brugt til:
i. TDC, Julefrokost, julegave til Søren, 2x rengøringsdage, oscaraften,
ølsmagning, sommerfest, spilaften. Alt blev brugt bortset fra 27øre.
SMUKT cirkeldiagram med, hvad pengene er blevet brugt til.
b. Frederik fremlagde brugen af penge fra udlejning af fællesrum. Disse er blevet
brugt til: Der er afholdt 15 fester, hvilket betyder der er 1500kr til at købe nyt
bestik til fællesrummet samt andre fornyelser til fællesrummet.
3. Kort gennemgang af regnskabet 2016/2017
a. Maja fremlagde kort regnskabet for 2016/17, med gennemgang af
hovedpunkterne.
4. Godkendelse af regnskab 2016/2017
a. Det godkendes enstemmigt.
5. Ændring i antallet af bestyrelsesmedlemmer til 3 (Nuværende antal er 5)
a. Det godkendes enstemmigt. (Det skal rettes i vores forretningsorden)
6. Ændring i tidspunktet for valg til bestyrelsen fra regnskabsmødet til budgetmødet
a. Godkendes enstemmigt.
7. Valg til bestyrelsen (valg for ½ år, såfremt pkt. 6 vedtages)
a. Valgt til bestyrelsen: Maja (Formand), Anne Sofie (Næstformand),
Sidsel(Kassér)
b. Suppleanter: Katrine(1. Suppleant), Line(2. Suppleant)
8. Behandling af indkomne forslag
a. Ingen indkomne forslag.
9. Evt.
a. Postkasse til aviser på ydersiden af porten. På væggen ved siden af evt.
b. Ændring af opgangsrengøring til at det er hele opgangen som skal gøres ren i
stedet for kun sektioner. Og desuden ændre dagen, hvorpå dette tjekkes. Dette
tages med til Søren og der vil skiftes til rengøring af hele opgangen ved
årsskiftet.
c. Ny støvsuger? Maja spørger Karin om dette.
Målet sluttede kl. 20:30

