December 2020

Referat af ekstraordinær afdelingsmøde på
Christiansbjerg Kollegiet
Mødet afholdtes onsdag den 10.12.2020 kl. 20:00 over Zoom.
Fra bestyrelsen deltog ingen, da der ikke var en bestyrelse på daværende tidspunkt. Nicklas
Vedsted var ansvarlig for mødet på vegne af Kollegiekontorets bestyrelse.
Der var fremmødt 11 beboere.
Der var den 26.11.2020 udsendt/omdelt følgende dagsorden til kollegiets beboere:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Valg af referent
Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
Evt.

1. Valg af dirigent og referent
Nicklas bød velkommen.
Nicklas foreslog sig selv som dirigent. Han blev valgt ved fredsvalg.

2. Valg af referent
Cecilia Ringaby ville gerne være referent. Hun blev valgt ved fredsvalg.

3. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
Grundet ingen afgående bestyrelse var der ingen som genopstillede.
De følgende stillede op til bestyrelsen:
• Caroline Schandorf
• Nicklas Vedsted
• Cecilia Ringaby
Der var ingen indvendinger i mod at stille en 3-mands bestyrelse, og disse blev derefter valgt
ved fredsvalg.
Beboermødet besluttede at bestyrelsen selv konstituere sig ved deres første bestyrelsesmøde.
To ønskede at stille op som suppleanter:
• Giulio Giagnoni
• Helene Kjer Jakobsen
Der er ingen indvendinger i mod at vælge 2 suppleanter, og disse blev derefter valgt ved fredsvalg.
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4. Evt.
4.1 Vaskerummet
Det blev nævnt, at vaskerummet ofte står med fyldte kurve i alt for lang tid, og at der står tøj
på bordet i det ene tørerum i dagevis. Det blev foreslået at lave en evt. ordning med Helene,
hvor bordet og kurvene blev tømt en fast dag om ugen.

4.2 Lyset i gangene
Det undrede Cecilia at lysene altid står tændt i gangene, men da emnet allerede har været
drøftet tidligere og lyset er skiftet over til energibesparende lys tages denne sag ikke nærmere
op.

4.3 Evt. virtuel nytårsfrokost
Cecilia foreslog en virtuel julefrokost, som nok nærmere ville blive noget nytårstaffel halløj i det
nye år.

4.4 Rengøringsrummet
Helene foreslår at lave system i rengøringsrummet og bestyrelsen vil gerne tage det videre op
med varmemester Henrik. Helene nævnte desuden, at hun gerne vil have en ny kollega til at
gøre rent.

4.5 Internetforbindelse
Caroline nævner at der er problem med internetforbindelsen og beder alle om at kime telefonog internetselskabet ned, hvis man har problemer, så de rent faktisk gør noget ved sagen. Det
kræver at nok mennesker henvender sig til dem.

4.6 Kolde bade
Nogle har problemer med temperaturreguleringen i deres vandhaner og brusebade. Dem som
oplever dette opfordres til at kontakte Henrik og evt. få udskiftet deres termostat.

4.7 Tørt indeklima
Cecilia og Giulio synes at der er frygteligt tørt i deres lejlighed med en luftfugtighed på 35 %
men siden ingen andre havde refleksioner om dette, tager de sagen i egen hånd.

4.8 Ansat og suppleant
Under eventuelt blev det nævnt at Helene, som blev valgt som suppleant, er ansat af kollegiet.
Nicklas påpeger at dette nok kan være meget problematisk i forhold til vedtægterne, da der
kan opstå en interessekonflikt, hvis personen indgår i bestyrelsen. Helene har ikke noget i mod
at trække sig, hvis det bliver nødvendigt. Nicklas kontakter Kollegiekontoret og finder ud af
hvad vi gør.
Formanden takkede for et godt møde.
Mødet sluttede kl. 20:40
Referent: Cecilia Ringaby
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