Referat til beboermøde
Beboermøde den 21/11 2018
Valg af dirigent:
Thomas
Perioden fra sidste møde:
Nybyggeri (sat i bero), facaderenovering (starter snarest muligt), Det gamle fællesrum (møbler
kommer 1.december), nyt vaskeri, indkøbte ting (volley-ball, net + bold)
Ny projektor, alm. Bestyrelsesarbejde, grønt arbejde og udendørs arealer, parkeringspladser.
Økonomi:
-Vi har brugt mindre el, vand og varme end vi har budgetteret med.
-Rennovation og forsikring: Vi har brugt mindre end vi har budgetteret.
-Vi har brugt 146.000kr. for meget i variable udgifter.
-Ppv: vi har sat 1,8mio. Kr. af til dette. Renovering af gelænderne.
-Afvikling af tidligere udgifter, vi afvikler det sidste underskud nu.
-Kollegiekontoret får vores vaskeripenge fra nu af.
-90.284kr. i overskud i indtægter
Mere til eventudvalget:
Beboere: Brætspil, ny vinsmagning, filmaften, julekalender, slutrunder.
-Bestyrelsen: Nyt tv i fællesrummet
Bestyrelsen: Penge fra bestyrelse til events, hvis beboerne vil afholde events på kollegiet til fælles
arrangementer.
Forslag til indsatsområder til bestyrelsen:
Bliver der plantet nye træer? Ikke fastlagt tidspunkt, men det er planen.
-Ny papcontainer til storskrald
-Bedre skiltning til skraldespanden overalt. Fx at det kun er små stykker pap der skal i
papcontaineren.
-Cykelrazzia
-Reklamefrit kollegie: det er arbejdet på.
Behandling af indkomne forslag:
-Forslag om ændringer i husorden omkring brug af boremaskinen: 8-18 i hverdagene, weekenden:
10-18. Vedtaget.
Der er fremsat ønske om tidsbestilling til vaskemaskinerne:
Generelt: Vi vil have tidsbestilling, hvis vi kan få det til korte intervaller, ala. 10-15 min.

-Hvis det ikke er en mulighed så vil vi ikke have det.
Vedtaget.
Forslag om oftere rengøring i vaskerummet:
-Flere timer til rengøring
Vedtaget.
Rengøring af gangene:
Vi vil gerne give vores rengøringsdame flere timer, såfremt hun ønsker det.
Vedtaget
Valg af medlemmer til bestyrelsen:
Sarah Svendsen(formand), Nikita Leth(næstformand), Henriette Lindbjerg(kasserer), Helle
Andersen(fælleshusansvarlig), Martin Nielsen(fælleshusansvarlig)
Suppleant: Kaare Kristensen
Repræsentant ved repræsentantskabet: Sarah
Evt.
-Vagtordning omkring jul.
-Vaskedøren smækker ikke. Folk der ikke kan komme ind. Thorfinn arbejder på dette.
-Flere brætspil
-Beboer: Blød plast skal ikke i plast men i småt brændbart. Måske vi skal lave et opslag om dette
på Facebook-gruppen.

