Referat af afdelingsmøde på Mindegade
Kollegiet
Mødet afholdtes søndag den 14.11.2021 kl. 13.00 i kollegiets fællerum.
Bestyrelsen var repræsenteret ved Anne-Mette Fuglsang Dahlgaard, Niels Busch og Anna Dahl.
Der var fremmødt 14 beboere.
Der var den 14.10.2021 udsendt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Orientering fra afdelingsbestyrelsen.
3. Godkendelse af regnskab.
4. Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 (forlag stillet af bestyrelsen).
5. Indkomne forslag. Forslag skal være udarbejdet på skabelonen til forslag, som ligger her og skal
være Jette bestyrelsen i hænde senest 2 uger før mødet. Alle indkomne forslag kan findes på
kollegiets hjemmeside senest 1 uge inden mødet.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter.
8. Evt.

1. 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. Orientering fra afdelingsbestyrelsen.
Der informeredes om årets gang. Nye vinduer i bygning 9 er på trapperne, forventes primo/medio 2022.
Der vil blive kigget på den lille tagterrasse med trappen op til den store.

3. Godkendelse af regnskab.
Regnskabet har været tilgængeligt forud for mødet på kollegiets hjemmeside.
Regnskabet blev gennemgået af Anne-Mette Fuglsang Dahlgaard og følgende blev bl.a. fremhævet:
-

Indtægter overstiger udgifter med 10.195 kr.
Overskuddet skyldes især et mindre forbrug af vand, el og varme.

Regnskabet blev godkendt enstemmigt.

4. Ændring af antal bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3.
Bestyrelsen ønsker at ændre antallet af medlemmer da det til tider er svært at rekruttere nok
medlemmer. Der er ingen begrænsninger for antal suppleanter som kan vælges.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

5. Indkomne forslag.
Ingen indkommende forlag.

7. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter.
Anne-Mette Fuglsang Dahlgaard, Rajkumar Rajanathan og Anna Dahl genopstiller ikke. Niels Busch
ønsker at indgå som suppleant. Der er dermed 2 ledige bestyrelsesposter. Der var kandidater til de
ledige poster.
Christian Heide blev valgt som formand.
Annamaria Muth blev valgt som næstformand.
Helle Hauge forsætter på kasserer posten.
Følgende suppleanter blev valgt: Niels Busch, Lea Fischer og Simone Østergaard Stefansen.

8. Evt.
Der opfordres til at få gang i sociale aktiviteter igen. Der informeres om kollegiets julefest som afholdes
d. 10. december.
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 13.30
Referent: Anna Dahl

