1. Valg af dirigent.
Formanden er valgt som dirigent.

2. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde.
Fællesrummet er ved at blive ordnet efter vandskade og der er sat det første bord op.
Fælleshuset er blevet opdateret med nye spil, discokugle og maling.
Tørrestativer er sat op i den nye del.
Askebægre er sat op udenfor bygninger i den gl. del og skiftet ud ved fælleshuset.
Parkeringspladser bliver mærket op i den nye afd.
Bordebænkesæt er udskiftet.

3. Godkendelse af afdelingens regnskab.
Godkendt.

4. Information om skraldesortering og Storskrald
Der er kommet ny ordning med affaldssortering. Der kommer skilte på indvendig side af skabene i alle lejligheder.
Læs også på: www.sorter-mer.dk

5. Vagtordning - skal kollegiet igen i år hyre en professionel vagt ved juletid?
Det er vedtaget.

6. Information om eksisterende udvalg - Eventudvalg og Velkomstkommittee.
Eventudvalget: Torsdagsbarer, madaftener, fester osv.
Velkomstkommittee: Vi banker på med velkomstbreve og byder velkommen.
7. Forslag til sociale arrangementer på kollegiet.
Boardgame-night og Rick & Morty - drink along.

8. Forslag til indsatsområder eller lignende for bestyrelsen.
Der er meget skrald, der ligger rundt omkring. Er det varmemesterens ansvar også at fjerne? Vi kunne have
skraldeopsamlingsdag to gange om året. Vi kan lave et skralde-team på kollegiet, som kan gå rundt en gang om
måneden.
Batteriaffaldsboksen: Boksen er ikke lukket. Det er taget videre.

Se på rengøringsopgaverne. Forventningsafstemning. Især vaskekælderen bliver hurtigt beskidt.

For at bestyrelsen kan tage sig af problemer på kollegiet, skal vi modtage klager fra beboerne.

a. Herunder ønsker til nyinvesteringer på kollegiet.
Udendørs stikkontakt, så man kan støvsuge sin bil i den nye del.
Stikkontakter på de indvendige gange i den gamle del, så man kan støvsuge gangene.

9. Behandling af evt. indkomne forslag.
Der er ingen.

10. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen og suppleanter.
Den nuværende bestyrelse fortæller om de opgaver de forskellige poster omfatter.
Nikita, Sarah, Nikolai, Kristoffer og Thomas kommer i bestyrelsen.
Gustav og Solvej er suppleanter.

11. Eventuelt.
Vi er spurgt af kollegiekontoret, om vi kunne have lyst til at blive et reklamefrit kollegie. Det skal den nye
bestyrelse tale om, om de vil se videre på. Der skal ses på, om det kan blive indberettet fælles, at det er et problem,
at folk får aviser og reklamer, selvom de har nej-tak skilte.

