Referat for generalforsamlingen på Nørre Allé Kollegiet d. 6/12 2018
Antal fremmødte: 44
1) Valg af referent: Michelle
2) Valg af dirigent : Mikkel
3) Nytårsfest lokale udtrækning:
Tre personer udtrækkes. Hvis første person der udtrækkes ikke ønsker at holde fest
alligevel, går retten videre til næste person i rækken.
1) Troels
2) Laura
3) Martine
4) Orientering fra afdelingsbestyrelsen
- Postkasser, aftale om ingen reklamer for samtlige
- Salg af højtaler opdatering: endnu ikke solgt
- Folk der før har haft problemer med lyden, er tilfredse nu hvor der er sat begrænsning
på lydstyrken. Ingen ønsker om at øge maks på lydstyrken.
- Fornyelse af fællesrum; der er lagt nyt gulvtæppe, vægge er malet og ny dekoration er
sat op.
- Diskokuglen skal fikses igen.
- Opfordring til at afrime fryseren
- Volleynet: forslag om indkøb af nyt volleynet samt bolde, vedtaget ved afstemning: 44
for, 0 imod
- Glemmekasse: forslag om indkøb af glemmekasse, vedtaget ved afstemning: 44 for, 0
imod
- Forslag om hængekøjer til udendørsarealerne
- Forslag om renovering af toiletter i fællesarealerne, de ser beskidte ud selv efter
rengøring.
- Det er aftalt med kollegiekontoret at der kommer nye bænke til næste sommer
5) Godkendelse af regnskab. Regnskabet kan findes på hjemmesiden senest 1 uge inden
mødet.
- Det informeres at regnskabet kan findes på hjemmesiden, under
- Mindre forbrug af varme, pga. varm sommer, så ingen anledning til ændring at budget
af denne
- Vand forbrug er steget med 6%, så beboer opfordres til at være opmærksomme på evt.
læk af vand i haner og toiletter
- Stigning af husleje, som forventet
- Over budget for alm. renovering pga. ny vandpumpe skyld

-

Ellers præsenteres regnskab overordnet
Regnskab vedtaget ved afstemning: 44 for, 0 imod

6) Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger
inden mødet (Mikkels postkasse M4). Alle forslag lægges på kollegiets hjemmeside
senest 1 uge inden mødet.
Forslag ifh.t. affaldssortering om at indføre container til plast og papir i eget affaldsskur
som ville give en stigning i husleje, samt forslag om helt at afskaffe vores eget
affaldsskur, som ville give en besparelse. Begge sættes til afstemning.
Forslaget stilles eftersom der overordnet ikke bliver sorteres særligt meget affald af
kollegiets beboer.
2 minutter til fri diskussion inden afstemning.
Der informeres om at vi i forvejen giver 50,- pr måned for affaldsafhentning, hvoraf
størstedelen går til afhentning af affald fra affaldsskuret, og resten til kommunens alm.
affaldsafhentning.
Forslag om afprøvning af at låse for skuret i en tid, for at se om folk stadig ikke stiller
affald på svalegangene.
Det overvejes at udskyde afstemning til at de præcise omkostninger kendes.
Det diskuteres også hvorvidt det ville gøre en forskel for dem der ikke sorterer affald
som det fungerer nu.
Afskaffelse af eget affaldsskur nedstemt ved afstemning: 14 for, 20 imod.
Problem at nye beboere ikke ved at der er mulighed for plast og papirs sortering.
Indførelse af plast og papir containere i eget affaldsskur nedstemt ved afstemning: 0
for, 44 imod.
7) Julegave til Varmemester Birgitte på ca. 300kr: 2 imod, 42 for.
8) Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter (Hvis der ikke var valg i foråret).
Kort beskrives de forskellige roller i bestyrelsen af de nuværende
bestyrelsesmedlemmer.
Laura genopstiller, Mikkel og Michelle trækker sig.
Yderligere stiller Ida, Line, Karen og Jesper op. Således er det muligt at stille en
bestyrelse på 5 medlemmer frem for 3.

Den nye bestyrelse vedtages ved afstemning, 43 for, 1 imod.
Posterne fordeles således at Jesper er formand, Line er kasserer, Karen er
fællesrumsansvarlig og Laura og Ida er menige medlemmer.
Der vælges ingen suppleanter.
9) Valg af repræsentantskabsmedlem (Én gang årligt på det møde, hvor der afholdes valg
til afdelingsbestyrelsen, skal der vælges repræsentantskabsmedlem, hvis kollegiet har
valgt at afdelingsmødet - og ikke afdelingsbestyrelsen tager beslutningen.)
Laura og Michelle er valgt som repræsentantskabsmedlemmer.
10) Julefrokost
Der informeres om julefrokosten d. 8/12 2018.
11) Festudvalg bringes op; ingen nye medlemmer og Michelle trækker sig.

