Vi har i dag søndag d. 27. oktober 2019 afholdt afdelingsmøde, og nedenfor finder du referatet fra
beboermødet samt den nye sammensætning af bestyrelsen:

•

Dagsorden:
o

o

Valg af dirigent og referent
▪

Dirigent: Anna

▪

Referent: Johanna

Evt. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
▪

o

o

1. De nye lamper i 7’eren, som også skal installeres i 9’eren

▪

2. Der købes nye solsenge til foråret

▪

3. Der kommer en ny fugleskræmmer til foråret

▪

4. At vi har efterspurgt, at brædderne på tagterrassen bliver gennemgået,
hvilket Søren og Karin står for

▪

5. Karin indkøber nye sofaer og borde til fællesrummet

▪

6. Der er blevet lavet service på porten, så nu skal der kun ét enkelt kort
tryk til på kontakterne for at åbne den.

▪

7. Kommentar til regnskabet: Vi bruger stadig mere vand, men vi sparer på
el-forbruget

▪

8. Døren ind til vaskerummet skal være lukket

Regnskabet blev godkendt

Behandling af indkomne forslag (hvis der er forslag til dagsordenen skal disse sendes til
Jette (jb@kkia.dk) to uger inden mødet, dvs. senest d. 13.10.2019)
▪

o

▪

Godkendelse af regnskab
▪

o

Vi orienterede om:

Der var ikke indkomne forslag

Valg af afdelingsbestyrelse
▪

Johanna går af som formand, Simon går af som kassér

▪

Rajkumar og Kenni kommer ind

Evt. (under dette punkt kan der ikke vedtages noget)
▪

Beboerne skal være bedre til at holde opvaskemaskinen ren

▪

Larm i hverdagene på kollegiet: Beboerne spurgte til, om der var regler for, hvor
længe der må være ‘larm’ i hverdagene, og der blev svaret, at der ikke er nogle

officielle regler, men i og med der heller ikke er nogle gentagne eksempler, så er
det en generel kotume, at vi har tillid til at boderne kan tale sammen internt. Men
vi vil opdatere vores hjemmeside, hvor vi overvejer at henvise til, hvad der ofte ses
som god kotume, altså at musikken/larmen i hverdagene slukkes ved 22-23 tiden.

Bestyrelsesmøde efter beboermødet:
•

Johanna og Simon går af som hhv. formand og kassér

•

Den nye bestyrelse består af:
o

Formand: Anna Dahl (samme oplysninger som før)

o

Næstformand: Anne-Mette (samme oplysninger som før)

o

Kassér: Jonathan (samme oplysninger som før)

o

Alment medlem: Rajkumar - Alment medlem (fællesrumsansvarlig):

o

Kenni -

Mvh. Johanna N. Rischel

