18. august 2014

Referat af afdelingsmøde på Mindegade
Kollegiet
Mødet afholdtes søndag den 25.04.2021 kl. 11.00 på kollegiets tagterrasse.
Bestyrelsen var repræsenteret ved Anne-Mette Fuglsang Dahlgaard, Rajkumar Rajanathan, Niels von
Busch, Jonathan Pasma og Anna Dahl.
Der var fremmødt 15 beboere.
Der var den 23.03.2014 udsendt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1. Valg af dirigent og referent
2. Afdelingsbestyrelsens årsberetning
3. Godkendelse af budget. Budgettet findes på kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden mødet.
4. Indkomne forslag. Hvis der er forslag til dagsordenen, skal disse sendes til afdelingsbestyrelsen
senest to uger inden mødet. Alle indkomne forslag kan findes på kollegiets hjemmeside senest 1
uge inden mødet. Skabelon til forslag findes her.
5. Valg af ét nyt bestyrelsesmedlem
6. Evt.

1. Velkomst / Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen
Bestyrelsen foreslog Anne-Mette Fuglsang Dahlgaard som dirigent og Anna Dahl som referent. Begge
blev valgt.

2. Bestyrelsens årsberetning
Der informeredes om årets gang. Vi håber snart at kunne få vores fællesskab på kollegiet tilbage og at få
lov til at åbne fællesrummet igen. Der er bestilt nye havemøbler til tagterrassen heriblandt solvogne.
Der arbejdes på at vinduerne i bygning 9 snart bliver skiftet.

3. Godkendelse af budget
Budgettet var lagt på kollegiets hjemmeside og huslejevarslet er blevet udsendt pr. mail til alle beboere.
Budgettet blev gennemgået af Jonathan Pasma og følgende blev bl.a. fremhævet:
-

Største ændring i budgettet er på varme posten. Dette skyldes at prisen på varme er steget.

Igen spørgsmål til budgettet. Budgettet blev godkendt enstemmigt.

4. Indkomne forslag
Igen indkommende forlag.

5. Valg af ét nyt bestyrelsesmedlem
Der var 1 bestyrelsespost på valg. Jonathan Pasma genopstiller ikke.
Der var én kandidat til den ledige post. Helle Hauge blev valgt.
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6. Evt.
Brandsikkerheden indskærpes: Ingen sko og affaldsposer i opgangen. Kun 2 biler i gården.
Vi har mulighed for at søge en pulje penge ifm. FN’s verdensmål, hvis nogen har en god ide, må de
meget gerne kontakte en fra bestyrelsen, det kunne fx være social bærdygtighed.
Simon vil stå for at købe blomsterfrø til tomme krukker og plantekasser på taget.
Der spørges til vedligeholdelse af opgangen og om det er muligt at de snart kan blive malet. Bestyrelsen
vil forhøre sig om dette.
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 12.15
Referent: Anna Dahl

18. august 2014/jb

