Afdelingsmøde d. 23/11 – 2016
Mødet tager sted i kollegiets fællesrum.
- Der møder 10 beboere op
Dagsorden
1: Valg af dirigent.
2: Afdelingsbestyrelsen fremlægger årsberetning for kollegiet.
3: Afdelingsbestyrelsen fremlægger driftsbudgettet, til godkendelse på afdelingsmødet. Budgettet
vedtages med simpelt flertal.
4: Behandling af indkomne forslag.
5: Valg af afdelingsbestyrelse og evt. suppleanter
6: Valg af repræsentantskabsmedlem
7: Opfølgning på sidste års opstart af velkomskomite
8: Evt.
Inden mødet indledes er Nina fra NRGI ankommet og fortæller kollegiets beboere om det nye
”Grønt kollegie” projekt. Hun udleverer desuden plakater til ophængning på kollegiet.
Ad 1
Esben vælges som dirigent
Ad 2
Der fremlægges årsberetning for kollegiets beboere. Hertil fortælles om at kollegiet har fået nye
vinduer og tag, der er kommet reparationer af stakit og samtidig et nyt anlæg til fællesrummet.
Desuden fremlægges muligheden for selv at kunne fravælge TV hos bolignetaarhus pr. 2018.
Ad 3
Esben fra bestyrelsen fremlægger kollegiets driftsbudget for beboerne. Beboerne godkender
driftsbudgettet enstemmigt.
Ad 4
Der har ikke været nogle indkomne forslag hvorfor der fortsættes til pkt. 5
Ad 5
Den forgangne bestyrelse er som følger:
Formand, Mathias S. Thomsen
Kasserer, Mette R. Vinther
Fællesrumsansvarlig, Esben Kjær Andersen

Menigt medlem, Mathias S. Kristensen
Menigt medlem, Martin Helland
Suppleant, Sofie Slumstrup
Suppleant, Julie T. Bondgård
Følgende personer stiller op til genvalg:
Mathias S. Thomsen
Esben Kjær Andersen
Mathias S. Kristensen
Sofie Slumstrup
Desuden stiller følgende personer op:
Mette V. Riber (suppleant)
Patricia Pedersen Cook (Kasserer)
Julie Tams Bondgård (Menigt medlem)
Alle opstillede stemmes ind således at bestyrelsen nu er som følger:
Formand: Mathias S. Thomsen
Kasserer: Patricia Pedersen Cook
Fællesrumsansvarlig: Esben Kjær Andersen
Menigt medlem: Julie Tams Bondgård
Menigt medlem: Mathias S. Kristensen
Suppleant: Mette V. Riber
Suppleant: Sofie Slumstrup
Ad 6
Der forklares hvad et repræsentantskabsmedlems opgave er og om det opkomne møde. Der er
ikke nogen der ønsker at stille op som repræsentantskabsmedlem og da man IKKE kan være
medlem af bestyrelsen og samtidigt repræsentantskabsmedlem vælges der ikke nogen. Der
besluttes at formanden forhører sig på kollegiekontoret med hvorledes vi gør.
Ad 7
Velkomstkomiteen blev vedtaget på budgetmødet for et halvt år siden. De nye beboere der er
tilstede på mødet beretter at det har været dejligt at blive taget imod og der besluttes at fortsætte
med ordningen.
Ad 8
-

Larm i fælleslokalet i eksamensperioden. Der besluttes at vi på et fremtidigt møde skal
diskutere reglerne for brug af fællesrummet, især med ”hvor sent” man kan tillade sig at
holde fest til. Der besluttes at der skal laves nye retningslinjer for dette
Der informeres om vigtigheden af at bruge udluftningsfunktionen i de nye vinduer når man
ikke er hjemme, således at vi opretholder et godt indeklima.
Beboerne informeres om at huske at købe egen indboforsikring ift pulterrum og
cykelkælder.

-

Der diskuteres hvilke ekstra ting der evt skal købes i IKEA til fællesrummet.

Mødet afsluttes kl 20.10

