Referat af beboermødet på Åpark Kollegiet den 19. April 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Anders Papsø er valgt
2. Valg af referent: Maria Vieland Andesen er valgt
3. Valg af stemmeoptællere: Maria Eicheimer Sørensen og Tanja Matzen er valgt
4. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse: Godkendt
5. Godkendelse af dagsorden: Godkendt
6. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste beboermøde:
-

Ur i motionsrummet
Censorer i kældrene så lyset tænder automatisk
Nye ting til motionsrummet er bestilt (træningsbænk, legcurler, nye kabler til
multimaskinen og andre småting)
Der er kommet et par forslag om at hænge ting i loftet i motionsrummet, men det
kan det ikke holde til
Begrænsning på anlægget i fællesrummet
Parkering – Svend har ryddet ud i registreringerne
Rengøring – de to vaskerum vil vi gerne have taget to gange om ugen

7. Godkendelse af budgettet: Godkendt
- Huslejen stiger primært pga. forhøjet PPV (planlagt periodisk vedligeholdelse). 20års
plan med nye køkkener i lejligehderne.
8. Behandling af bestyrelsens forslag:
a. Tilbud på overvågningskameraer i kælderen.
Tilbuddet indbefatter, at der kommer 1 kamera op i hver kælder. Det vil koste 4kr om
måneden for en 1-værelses lejlighed og 5kr for en 2værelseslejlighed.
i.

Afstemning: 4 blanke, 10 imod og 20 for. Forslaget er vedtaget.

b. Tilbud omkring vinduespudsning af vinduerne i lejlighederne.
Tilbuddet indbefatter, at der vil komme et firma og vaske lejlighedernes vinduer
udvendigt to gange om året. Det vil koste 9kr for en 1værelses og 12kr for en
2værelses.
i.

Afstemning: 12 blanke, 8 for, 14 imod. Forslaget er ikke vedtaget.

9. Behandling af indkomne forslag (Udgår – ingen indkomne forslag)
10. Valg af ny bestyrelse: Maibritt Sørensen, Mads Brander Ravn, Carina Haarbo Jensen,
Mathias Jessen og Nicolai Hougaard, suppleanter: Maria Vieland Andersen og Frauke
Coch Nielsen
11. Valg af motionsrumsansvarlige (2 stk): Carina Haarbo Jensen og Peter Boye Larsen
12. Valg til supplering af socialudvalget (2 stk + suppleanter): Frauke Coch Nielsen og
Jeanette Christensen. Suppleant: Nikolaj Hougaard
13. Eventuelt
- Mulighed for flere tv-kanaler – Man skal selv betale for de ekstra kanaler og betale for
grundpakken igen.
- Tyverier på gangene og i vaskerummene – Træls problem, men ikke noget, vi kan
gøre noget ved. Tag dine dyre sko og dit dyre tøj med ind i lejligheden, hvis du vil være
sikker på, at det ikke forsvinder.
- Flere kurve i vaskerummene - Skriv til Svend, vi skulle gerne kunne få nogle flere.

