Referat afdelingsmøde Nørreport Kollegiet 24/4 2016
• Valg af dirigent.
Nanna fra lejlighed 1 vælges som dirigent og referent.
10 beboere tilstede, 6 lejligheder repræsenteret.

• Siden sidst.

Der berettes om nye ting: borde inde og ude, bordtennisbord, opvaskemaskine og
anlæg. Der er desuden investeret i røgmaskine og der er blevet indrettet et
cykelværksted i cykelkælderen.
Magdalena (lej. 16) fortæller at hun har døjet med fugt og vand fra loftet.
Der efterspørges en motorstyret udsugning grundet dårlig udsug generelt i både
køkkener og badeværelser.
Der kommer ny fryser i stuen mandag d. 25/4-16.

• Fremlæggelse af driftsbudget til godkendelse.
Driftsbudget samt huslejestigning fremlægges. Alle godkender.

• Indkomne forslag.
Der er forud for afdelingsmødet kommet 2 forslag til bestyrelsen. Den første drejer sig
om cykelparkeringen og det andet er brugen af fællesrummet.
Emil (lej. 3) foreslår, at man kan sikre cyklerne bedre i kælderen. Evt. med nogle
holdere ligesom med bycyklerne i Århus. Bestyrelsen fremlægger det for Søren. Der er
flere fra kollegiet som gerne vil hjælpe til med at få det installeret. Der foreslås et max.
på 2 cykler per person for at undgå overflod af cykler i gården og kælderen.
Emil (lej. 3) bringer fællesrumsreglerne op. Der er tvivl om, hvad reglerne er. Han
foreslår at der ikke er så mange regler, derved opnås der mere ejerskab. Der foreslås,
at der skelnes mellem at holde fest (hvor der betales depositum = hvor der ikke er
andre fra kollegiet som er inviteret), og så bare at benytte rummet (hvor alle må
komme). Der forslås også et online-bookingsystem. Signe oplyser om, at man kan
mobilepay’e hende depositum. Esben (lej. 1) vil kontakte kollegiekontoret, for at
spørge, om der kan oprettes en online kalender.
Derudover:
Ida spørger om hvad reglerne er i forhold til hvis man booker gæsteværelset og der er
fest i fællesrummet. Der er tvivl om reglerne, men huskes som om at fællesrummet har
”første ret”.
Jens Christian foreslår gardiner i fællesrummet.
Festudvalget foreslår LED lys i fodboldbordet. De vil undersøge hvad det koster, men
max 300kr. Festudvalget installerer det, når pris er fundet og godkendt ved
bestyrelsen.
Der skal købes nye dele til dartpilene. Og der ønskes flere bordtennisbat. Pris findes og
godkendes efterfølgende ved bestyrelsen.

• Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppléanter.
Sofie stiller ikke op igen og Morten overtager hendes post som kassere.
Alle andre stemmes ind igen.
Formand: Christian Larsen, lej. 5
Næsteformand: Signe Lind Christensen, lej. 8
Kassér: Morten Fly Christensen, lej. 6
Menigt medlem: Nanna Bak Andreassen, lej. 1
Menigt medlem: Kristine Hoyer Jessen, lej. 5

• Evt.
Festudvalget snakker om at holde Tour de chambre i juni måned.
Der foreslås en ugedag om måneden, hvor der laves fællesspisning. Der vedtages den
første onsdag i måneden. Festudvalget arrangerer det første gang!

• Uddelegering af kompetencer til beboergrupper (festudvalg
o.lign.)
Ida (lej. 6) bliver en del af haveudvalget, der nu består af hende, Emil (lej. 3) og Kristine
(lej. 5).

