Forår på Fredensgadekollegiet 2021
Beboermøde og forårsrengøring

Kære medkollegianere!
Det danske forår er over os. Dette indebærer det obligatoriske beboermøde og efterfølgende forårsrengøring, som vi her på kollegiet har tradition for at afholde.
Det er ligeledes en god mulighed for de nye beboere til at lære de gamle beboere at kende – og omvendt ☺ Beboermødet bliver holdt udenfor på pergolaen, hvis restriktionerne tillader det. Hvis det ikke
er muligt, bliver mødet aflyst og det skriver vi i facebookgruppen.
Til beboermødet vil bestyrelsen bl.a. fremlægge budgettet til godkendelse af beboerne samt gennemgå
diverse emner. Det er således også en god mulighed for den enkelte beboer til at få sat et emne på dagsordenen.
Beboermøde afholdes lørdag d. 24. april kl. 12.00 på pergolaen og umiddelbart derefter begynder
forårsrengøringen.
Dagsorden for mødet:
1. Valg af dirigent og referent

2. Afdelingsbestyrelsen fremlægger årsberetning

3. Godkendelse af budget og hermed huslejen. Budgettet kan findes på hjemmesiden senest 1 uge
inden mødet.

4. Behandling af indkomne forslag. Hvis du har forslag til emner, som du ønsker behandlet på
afdelingsmødet, skal du senest 2 uger før mødet aflevere dem skriftligt til afdelingsbestyrelsen. Forslagene offentliggøres på kollegiets hjemmeside senest en uge før mødet. Forslag skal
skrives i skabelonen som findes her

5. Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
Bestyrelsen består af 5 medlemmer og x antal suppleanter.
6. evt.

Husk på, at der er mødepligt til fællesrengøringen, og der pålægges selvstændige rengøringsopgaver
til udeblevne beboere. Mødet og rengøring tager som regel mindre end 2 timer! Skulle det være helt
umuligt at dukke op til beboermøde og rengøring, skal der således i god tid inden dagen meddeles afbud til fredensgadesbestyrelse@gmail.com. Manglende afbud medfører mulige ekstra rengøringsopgaver.
Vigtigt: Husk at sætte en seddel på evt. mad i fryseren med lejlighedsnummer dagen inden, da det ellers bliver smidt ud. Det samme gælder tøj i glemmekassen i vaskerummet.
Tilmelding/afbud sker ved besvarelse af indbydelsen til fredensgadesbestyrelse@gmail.com senest
d. 18. april.
Eventuelle forslag til beboermødet sendes til Simons postkasse (14.1) eller på simon.km@hotmail.com senest d. 10. april.

Venlig hilsen
Bestyrelsen på Fredensgade Kollegiet

