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Referat af beboermøde
Antal deltagere: 16
-

-

Dagsorden for mødet d. 15/11:
Valg af dirigent og referent.
Orientering fra afdelingsbestyrelsen
o Godkendelse af regnskab 19/20
Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være udarbejdet i skabelonen til forslag, som
findes på hjemmesiden og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Alle
indkomne forslag kan findes på kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden mødet dvs. d.
01.11.2020)
o Bestyrelsen fremsætter forslag til husordensændring, om rygeforbud for alle nye
lejlighedskontrakter samt rygeforbud for alle indendørs fællesarealer se bilag.
Valg af afdelingsbestyrelse
Evt. (under dette punkt kan der ikke vedtages noget)

Referat
- Valg af dirigent og referent
o Forslag Anne-Mette som dirigent
o Anna som referent
- Orientering fra afdelingsbestyrelsen
o Godkendelse af regnskab 19/20
o Jonathan fortæller (se referat)
o Godkendt af alle fremmødte
Forslag om rygeforbud for nye lejekontakter og fællesarealer
- Behandling af indkomne forslag (Forslag skal være udarbejdet i skabelonen til forslag, som
findes på hjemmesiden og skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Alle
indkomne forslag kan findes på kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden mødet dvs. d.
01.11.2020).
o Bestyrelsen fremsætter forslag til husordensændring, om rygeforbud for alle nye
lejlighedskontrakter samt rygeforbud for alle indendørs fællesarealer se bilag
(paragraf 5). gældende fra 1/12/20
o Afstemning – alle stemmer for.
- Valg af afdelingsbestyrelse
o Vi er tre, der går af – der skal vi have nye medlemmer
o Bestyrelsens nye medlemmer: Niels Busch, Mikkel Seehausen,
o Anna Dahl bliver (som menigt medlem) så vi fortsat er fem medlemmer.
-

Evt.
o Ting uden for døren må ikke stå der (brandfare), heller ikke en skraldespand, der
bare skal stå der en time.
o Porten (gæster skal ikke tage i døren).
o Larm (hensyn – tænk på dine naboer).
o Der skal laves nye vinduer i 9’erne – processen påbegyndes i år 2021
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o Fryserazzia, alt gammelt mad skal smides ud – vi påklistrer mærker, som skal tages
af, hvis man ønsker at beholde sine frostvarer.
o Spørgsmål fra beboerne:
o Fællesrummet – vi kommer nok ikke til at holde nytår i fællesrummet – opdatering
følger.
o Ønske om opdatering af fællesrums- og rengøringsbeskrivelse samt hjemmesiden,
hvor vi fortalte at den snarest muligt skal have en nyt udseende og formatering,
hvorfor de ikke giver mening at rette de informationer, førend den er lavet om.
 Karin fra kollegiekontoret ville i øvrigt rette de information, der var ”mest”
forkerte.

