10. december 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
a. Peter er valgt.
2. Valg af referent
a. Nicolai er valgt.
3. Valg af stemmetællere
a. Johanne og Julie er valgt.
4. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse
a. Godkendt.
5. Godkendelse af dagsorden
a. Godkendt.
6. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste beboermøde
a. Overvågning etableret i fællesrummet.
b. Ændringer i husorden og regler for fællesrum.
c. Kollegiets dag afholdt.
7. Godkendelse af regnskabet
a. Jeppe gennemgår regnskabet.
b. Kollegiet har et overskud på 186.180 kr., der primært skyldes ændringer i følgende
kontra det budgetteret.
i. Besparelse på vand og varme på grund af lavere forbrug.
ii. Besparelse på renovation som følge af mindre affald end forventet.
iii. Merforbrug på el og almindelig vedligeholdelse.
iv. Øgede udgifter til ejendomsfunktionærer som følge af nyansættelser og overlapning.
v. Øgede renteindtægter som følge af højere renteniveau i fællesforvaltningen.
8. Behandling af indkomne forslag
a. Der indkommet et forslag: ”At udlejning af fælleslokale stoppes midlertidigt og i hvert
fald indtil støjgener for de nærmeste beboer er håndteret”.
b. Det indkomne forslag er et resultat af, at beboeren er påvirket af støjniveau fra fællesrummet, når dette benyttes fredag, lørdag og søndag.
c. Løsningsforslag diskuteres:
i. Stop for udlejning for personer, der har brudt reglerne om larm.
ii. Det ofte om fredagen, hvor larmen er et problem. (Der er ikke registeret en lejer af rummet).
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iii. Larm fra forbigående og fester hos nabo bygningerne.
iv. Der mangler en objektiv fastsættelse af hvornår støjen er for høj. (Eks. ved
hjælp af decibelmåler).
v. Forslag om opsættelse af decibelmåler, hvor grænse fastlægges af bestyrelse
og socialudvalg i samarbejde med de lejligheder, som ligger tæt på fællesrummet.
vi. Der er en konsekvens, hvis der klages til Kollegiekontoret, men kræver selvsagt, at den beboer der er ramt af støjgenerne indsender en klage.
vii. En midlertidig lukning for leje af fællesrummet indtil en løsning er fundet, vil
straffe kollektivet fordi enkle personer ikke kan finde ud af at overholde reglerne.
viii. Socialudvalget kunne måske indføre udelukkelse fra fremtidig leje af fællesrummet, hvis personen tidligere har modtaget klager over brud på fællesrummets lejevilkår.
ix. Forslag om fastsættelse af ”bøde”. (Fradrag i depositum ved brud på regler).
x. Bestyrelsen henstiller til, at beboer henvender sig til pågældende person, der
holder festen. Såfremt dette ingen virkning har må der klages direkte til Kollegiekontoret.
xi. Bestyrelsen og socialudvalget tager problemet med videre til kommende møde, hvor der arbejdes videre på at finde en løsning.
d. Afstemning ved håndsoprækning om den efterfølgende afstemning skal være en afstemning om:
i. Annullering af bookninger fra dags dato og midlertidigt lukning for fremtidige
bookninger.
ii. Midlertidig lukning for bookninger uden annullering af allerede foretaget
bookninger.
e. Afgørelse af håndsoprækning: Ingen stemmer for annullering af bookninger fra dags
dato og midlertidig lukning for fremtidige bookninger. Afstemningen bliver derfor om
der skal foretages en midlertidig lukning for bookninger uden påvirkning af allerede
foretaget bookninger.
f. Resultat af afstemning:
i. Ja: 5
ii. Nej: 19
iii. Resultat: Der indføres ikke et midlertidigt stop for udlejning indtil en løsning
på problemet er fundet.
9. Valg af nyt socialudvalg
a. Lasse, Frauke, Peter, Julie, David, Johanne, Jeppe, Christoffer, Nicolas, Malene, Jakob,
Freja, Helene.
b. Frauke forsætter som formand.
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10. Valg til supplering af bestyrelsen
a. Marcus, Ibeth og Kåre er udtrådt.
b. Martin, Emil og Johanne er valgt ind.
c. Bestyrelsen konstituerer sig på efterfølgende møde.
11. Eventuelt
a. Bestyrelsen har i samarbejde med Kollegiekontoret vedtaget, at Kollegiekontoret arbejder på at indgå i en ordning om reklamefrit kollegie. (Gældende postomdelte reklamer).

