Mindegade Kollegiet

Referat fra beboermøde d. 11.11.18
(Før mødet blev der igen opfordret til at få lavet de sidste badeværelser i 9’eren)
Dagsorden for mødet:
- Valg af dirigent og referent
o Dirigent: Simon Sandager
o Referent: Johanna Rischel
- Evt. Orientering fra afdelingsbestyrelsen
o Der blev orienteret om nye postkasser inkl. ordning om ’reklamer – nej tak’, nye
vinduer i 7’eren, hvornår der evt. kan komme nye vinduer i 9’eren (ca. år 2021)
o Information omkring de eventuelle forslag (pkt. 6 på regnskabsmødets referat)
▪ Vinduespudsning – Der er en holdning om, at professionel vinduespudsning
for 13 kr. pr. måned er for dyrt, så det er et nej tak fra beboerne. Beboerne vil
gerne fortsætte med at bruge den ’stang’ kollegiet har, men der mangler
sæbevand til den, og der er et hul i slangen, hvilket skal repareres.
▪ Rengøring i kælderen i 7’eren – Beboerne gav udtryk for, at der ikke er ønske
om professionel rengøring for 36 kr. pr. måned i kælderen i 7’eren
• Generelt om rengøringen i opgangene nu, så er der ikke indtryk af, at
det ikke bliver gjort bedre end da beboerne selv gjorde det,
vindueskarmene i 9’eren bliver ikke altid taget og stuen i 9’eren har
generelt en tendens til at være beskidt.
- Godkendelse af regnskab
o Regnskabet blev godkendt
- Behandling af indkomne forslag (hvis der er forslag til dagsordenen skal disse senest d. 9/11
afleveres på skrift til Johanna Nørholm Rischel, 7.1.4)
o Der var ingen indkomne forslag
- Valg af afdelingsbestyrelse
o Simon Sandager går af
o Jonathan Pasma blev valgt ind
o Valg af repræsentantmedlem i kollegiekontorets bestyrelse
▪ Phillip er gået af
▪ Frederik Pagh Kristensen blev valgt som repræsentantmedlem
- Evt. (under dette punkt kan der ikke vedtages noget)
o Der var ikke noget til punktet eventuelt.

