16. november 2016
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Ladegårdskollegiet

1. Valg af dirigent og referent.
Anne-Line er valgt til dirigent, og Maja er referent.
2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
a. Skilte på vej: Vi har været i kontakt med boliginspektøren, der mødes med en skiltemager
b. Cykelrazzia: Varsling er delt ud, og cykler med snor fjernes efter den 22. december
c. Nye switches: Switches er skiftet ud, så nettet burde blive mere stabilt fremover
d. Bolignet-Aarhus’ loyalitetsprogram: Der kan søges om midler til sociale arrangementer på
kollegiet fra Loyalitetsprogrammet
e. Ny skraldesorteringsordning indføres i løbet af 2017.
3. Fremlæggelse af afdelingens regnskab.
Der er et underskud for den forgangne periode, det skyldes hovedsageligt at Varmemester Jan har
mere at se til, arbejdsbyrdemæssigt. Der er dog sparet penge på el og vand, samt en besparelse på
ny revisor og bedre renter.
Regnskabet er godkendt.
4. Vagtordning – skal kollegiet igen i år hyre professionel vagt ved juletid?
Vagtordning har vist sig effektiv år efter år, og der er allerede sat midler af til det i huslejen.
Beboere vil fortsat gerne have vagtordning.
5. Indkomne forslag:
a. Ændring af husorden: tilladelse af husdyr
- Der kan forventes en øget udgift hvis husdyr tillades, gældende for alle lejemål.
Der diskuteres hvad definitionen for et husdyr er, da man er i tvivl om det omfang det kan
medføre i forhold til store og små dyr. Der stilles spørgsmål til hvorvidt det kan begrænses til
dyr i bur, men man kan i realiteten sætte alle dyr i bur. Det noteres at forskellige dyr kan
være til gene lydmæssigt, samt lejlighederne generelt er meget små ifht. lejlighederne. Der
lægges stor vægt på det dyreetiske i forhold til dyrehold på små værelser.
For: 0
Imod: alle
Forslaget er ikke vedtaget.
6. Forslag til sociale arrangementer
Der spørges til om eventudvalget kan søge midler til en social aften med mad og film. Eventudvalget
går videre med ideen.
7. Forslag til indsatsområder eller lignende for bestyrelsen
a. Herunder ønsker til nyinvesteringer på kollegiet.
- Der stilles spørgsmål til persienner over dørene i den nye del af kollegiet. Boliginspektøren
mener ikke at man kan sætte persienner op, så beboere må selv stå for en løsning hvis
dette stadig er et ønske.
- Der stilles spørgsmål til opmærkning af båse på parkeringspladsen ved den nye del af
kollegiet. Den nye bestyrelse må endnu engang kontakte Kollegie Kontoret angående dette.
- Stenene på parkeringspladsen ved den nye del kommenteres igen. Det vil være dyrt at
udskifte stenene, men det har endnu ikke lykkedes at finde en løsning.
- Fællesrummet under 366 står fortsat umøbleret hen. Men det har endnu ikke været muligt
for bestyrelsen at komme igennem til boliginspektøren med forslag. Den nye bestyrelse
opfordres til at være faste i beslutninger om møblering.
- Det forslås at der laves endnu en oprydningsdag på kollegiet da det trænger igen.
- Det kommenteres at snerydning og saltning sker meget tidligt på dagen (kl 4), og der stilles
spørgsmål til om dette kan planlægges til værende efter kl 6.
- Der stilles spørgsmål til om nedfaldne blade bliver fjernet fra kollegiets grund, da det gør
sigtbarheden på parkeringspladsen dårligere, samt stier bliver glatte. Beboer rådes til at
spørge Varmemester Jan om hvordan dette forholder sig.
8. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter, hvis nogen ønsker at stille op.
a. Bestyrelsens opgaver består blandt andet i at sikre forbedrende tiltag på kollegiet. Man er
bindeleddet mellem beboerne og administrationen. Man får bl.a. mulighed for indflydelse på
tilbygningen til kollegiet. Bestyrelsen er også ansvarlige for udlejningen af fælleshuset,
hvorigennem man får tæt kontakt med beboerne. To gange årligt skal man deltage i et møde
med Kollegiekontoret om kollegiets drift og økonomi, og i den forbindelse afholde
beboermøde. Yderligere står man for mægling mellem beboere i konflikt. Herigennem opnås
der kompetencer indenfor konflikthåndtering, sagsbehandling, økonomisk overblik og
kommunikation. Desuden får man gratis pizza til bestyrelsesmøderne.
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- Formanden Anne-Line og kassér Signe træder ud af bestyrelsen.
- 3 beboere stiller op, og Signe vil gerne træde til som suppleant.
- Ny bestyrelse: Maja Skjødt, Maja Jessen, Silke Mia Kragh, Thomas Højland, Thomas
Elfrom, Signe Jacobsen.
9. Eventuelt – alt kan diskuteres, men intet kan vedtages
- Den nye belægning på trapperne i den nye del af kollegiet er fortsat glat, når vand på måtterne
fryser til is.
- Der stilles spørgsmål til om man kan gøre noget ved det hash-salg der foregår på kollegiet. Der
diskuteres om man som beboer kan ringe til politiet med et tip om hash-salg.
Der spørges om dette referat kan lægges op på Facebook for at gøre folk opmærksomme på
problemet.
- Der spørges til Licens-mandens adgang til kollegiet. Han har først adgang til gangene når han
bliver lukket ind.
- Der observeres løbene mange Ikea-vogne på kollegiet. Der stilles spørgsmål til om bestyrelsen kan
investere i en vogn til kollegiet, som beboere kan låne, i stedet for at vognene hober sig op på
området. Det skal noteres at én vogn måske ikke er nok i indflytningstider, samt man overvejer om
folk vil benytte sig af det i længden. Prisen på vognene vil dog kun være en lille del af bestyrelsens
samlede budget.

