Referat af Beboermøde onsdag den 26. april 2017 kl. 19.00 på Åpark
Kollegiet
1. Valg af dirigent
Kathrine er valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Carina Haarbo fra bestyrelsen er valgt som referent.
3. Godkendelse af tidspunkt for mødeindkaldelse
Mødeindkaldelsen blev sendt rettidig ud - mindst 4 uger før selve beboermødet den 16. marts 2017.
Tidspunktet for mødeindkaldelse godkendes.
4. Godkendelse af dagsorden
Der er ingen indvendinger og dagsordenen godkendes.
5. Bestyrelsens beretning for perioden fra sidste beboermøde
• Vi har afholdt Kollegietsdag med ny tilmeldingsordning. Dette var en stor succes med flere
tilmeldinger.
• Fælles vinduespudsning blev vedtaget på sidste beboermøde, hvorfor alle vinduerne vil blive
vasket i løbet af foråret. Første gang kommer han og tager alle vinduer to gange. Vi kender
desværre ikke de specifikke tidspunkter, men han kommer i løbet af maj. Han har været her i
sidste uge for at tage altanerne. Der vil være edderkoppegift i, som forhåbentligt vil hjælpe på
edderkopperne om foråret/sommer.
• Vi er i gang med at sende en mail til kommunen om parkering langs Daubjergvej, da dette
opleves som et problem. Der ønskes ’parkering forbudt’ på vejen grundet mere trafik og lidt
plads, når man skal forbi. Der er blevet taget billeder, som vedhæftes mailen.
o Beboerforslag om vi kan efterspørge et spejl, som det derved er nemmere at se, om der
kommer nogen.
• Der er ændringer af TV-pakkerne. Bolignet Aarhus vender tilbage om, hvorvidt man ønsker at
fortsætte med sin TV-pakke eller ønsker at framelde det. Dette bliver formentligt i juni.
• Der vil komme et opslag på Facebook om, hvem der skal ringes til i tilfælde af brand. Svend
skulle også gerne have sat en seddel op.
• Chris fraflytter kollegiet – han har fungeret som Svends afløser. Der opfordres til at melde sig
som afløser. Det er lønnet arbejdet, og ved interesse skal Svend kontaktes.
6. Godkendelse af budget for 2017/18
Bestyrelsens kasserer, Mads Brander, gennemgår budgettet for 2017/2018.
Der kommer en stigning for etværelseslejligheder på 49 kr., for toværelseslejligheder (små) på 51 kr.
og for toværelseslejligheder (store) på 52 kr. Dette skyldes et større afdrag af gæld samt en merudgift
til kloak, vedligeholdelse og forsikring.

En beboer spørger om udgifterne til rengøringen ikke er meget høj.
- Bestyrelsen forklare, at det er forholdsvis billigt for rengøring, samt at rengøringen er bedre end
tidligere.
Kollegiekontoret har en del penge i deres dispensitationsfond, som kollegiet betaler til hvert år. Derfor
betaler Åpark Kollegiet ikke til dispositionsfonden i år. Dette giver en samlet besparelse på 141.000 kr.
for kollegiet. Dispensitationsfonden skal dække, hvis der er nogen, som ikke betaler deres husleje.
Budgettet godkendes.
7. Behandling af indkomne forslag
Punktet udgår, da der ikke er kommet nogle indkomne forslag.
8. Valg af nyt socialudvalg
David Bak Posada opstiller som suppleant
Maria Vieland opstiller som suppleant
9. Valg af ny bestyrelse
Marcus Frederiksen opstiller
Kåre Sandvei opstiller
Maibritt Sørensen genopstiller (for en halv periode)
Nicolai Hougaard genopstiller
Maria Vieland genopstiller
Frauke Coch genopstiller som suppleant
Mads Brander genopstiller som suppleant
Mathias og Carina genopstiller ikke
10. Valg af nyt motionsrumsudvalg
Der er ingen der opstiller, og derfor forfalder posten til bestyrelsen.
11. Eventuelt
- Bolignet Aarhus uddeler loyalitetspenge igen i år ligesom sidste år. Derfor kan man indsende
forslag til, hvad pengene skal bruges til i en mail til bestyrelsen. Pengene skal blandt andet
bruges til sociale arrangementer, motionsrummet og fællesarealer.
- Spørgsmål fra beboer om pengene fra Citrusmedier tilfalder os og hvornår. Bestyrelsen
fortæller, at pengene tilfalder os samt, at vi er bagudbetalte.

