Dirigent: Thomas
Referent: Catharina
Deltagende til mødet:
27 deltagende.
Beboerrådets beretning:
-

Rethink the residents counsil
Apply for money
More generous then the last council
We hope that we have made some approvement

Godkendelse af beboerrådets regnskab:
-

Approved – Alle for

Godkendelse af kollegiets regnskab:
-

Spørgsmål til hvorfor det en årsresultat var på nul
Spørgsmål til vores fornyelsesplan
Approved – Alle for

Opstilling og valg til beboerrådet :
-

Gustav stiller op
Line stiller op
Suppleant: Nichlas
Ingen andre stiller op, og der blev ikke gjort kravv om valg. Vi byder derfor alle 3 velkomne.

Opstilling til kollegie bestyrelsen:
-

Thomas og Catharina sidder i det.
Approved – Alle for

Fastsættelse af beløb for beboerfaciliteter:
-

The amount is 60.000
We would like the amount to stay at 60.000
Alle for

Indkommende forslag:
-

Ændring af husorden
o Mikkel vil fortælle noget omkring det.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Spørgsmål til om der kan byttes uger, svaret var at det var en mulighed, men at man
stadig stod til ansvar for den uge
Ledige værelser vil ikke medtages i rengøringsplanen.
Problemer med at folk syntes at deres egne systemer fungerer bedre
Vil gerne have sin egen rådighed over deres rengøringsplan.
Hvornår går grænsen for hvor rent det må være.
Problemerne er at de ikke vil betale.
For the summer period and Christmas holiday. Want to make a change about
cleaning rutines.
Make a change for Monday morning to Tuesday morning
A standard system for what is acceptable. A trial period for 2 months.
Killing the community
7 For / 20 imod

Tilbud om ny internet aftale:
-

Tilbuddet blev kort præsenterret.
Spørgsmål om vi skulle skifte udbyder
Spørgsmål om vi skulle have telefonlinje
Approved – Alle for

-

Det nye rengøringsplan vil blive udført i samarbejde med køkken-managers frahvert køkken.
o Inden det næste beboermøde.
o Udarbejde en fornuftig rengøringsplan med en enkelt repræsentant fra hver gang.

Evt.

