Beboerafdelingsmøde

17.11.2014

34 deltagere

1. Valg af ordstyrer
Tobias Priemer valgt
2. Valg af referent
Mathis Linde valgt
3. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde
Godkendt
4. Dato for næste møde er 20. januar 2015
Informeret
5. Godkendelse af regnskabet 2013/2014 (fra kollegiet)
Forklaringer af budgettet. Årsagen for overskud er bedre isolering og mild vinter, derudover
renter. Udgifterne steg grundet mange flere beboere og byggeomkostninger, der er
medregnet her.
>Enstemmig godkendt.
6. Orientering fra bestyrelsen
-

De nye husdyr regler
Ligger på hjemmesiden under husorden.

-

Mangler ved byggeriet
Volleybanen og flagstangen bliver ordnet. Dørene: umiddelbart udskydes
systemets aktivering endnu mere. NB: lad være med at pille ved automatikdørene.

-

Fællesfryserne får et nyt system (i den forbindelse razzia)
Der er kommet flere frysere. Alt mad skal være markeret. Fremtidigt får man
poser med husnummer på, hvilket skal bruges. Der kan blive flere udleveret. Der
kommer en razzia, hvor fryserne står åbent i et stykke tid, så folk kan tage deres
mad ud hhv. markere den vha. de udleverede poser. Ellers bliver det smidt ud.

-

Cykelparkering og cykelrazzia
Cykelproblemer. Rigtig mange cykler. Der burde være nok plads. Der er en plads
pr. beboer. Razziaen sker ved at cyklerne bliver markeret. Hvis der midt i
december stadig er mærkat på cyklen bliver denne fjernet. Stil cyklerne fornuftigt,

så andre kan komme til. Stil dem ikke i brandvejene. Cyklerne skal ikke stå på
fliseareal heller. Så snart der bliver plads skal alle cyklerne stå i dedikeret
parkering.

-

Motorcykler
Må i fremtiden stå i gården. Skal ikke startes i gården. Skub den ud på
parkeringspladsen. Nærmere info om hvor følger.

-

Studierummet
Vil i fremtiden stå åben, med mindre der er nogen, der ikke kan finde ud af at
behandle det ordentligt. Så bliver det låst i en periode. Hvis der er fest i
fællesarealerne, er der også låst.

-

Filmrummet (ordentlig behandling)
Husk at rydde op efter jer selv. Lad være med at efterlade noget. Læg tingene på
plads igen efter brug. Lad være med at pille ved teknikken. Skal filmrummet blive
sko-fri, altså at man tager sko af inden man indtræder? Filmudvalget drøfter.
Derudover kommer der brugermanualer snarest.

-

Gangarealerne (skal behandles som indendørs)
Der har været problemer med at der smides cigaretskodder, spyt, spild etc. i
gangene. Gangene skal tænkes som at være inde-areal, ikke ude-areal. Gulvet er
meget svært at vaskes. Man kan få spildt væske af, hvis bare man skrubber
ordenligt. Hold også dørene lukket mht. blade.

-

Udvalgsfest
Ligger lørdag d. 14 marts 2015. Kræver, at man er med i et udvalg.

7. Indkommende forslag
-

Basket kurv på GHK – vurdering og afstemning
Ude på parkeringspladsen. Der ventes, indtil ansøgningsstilleren forestiller
forslaget.

-

Fredagsbaren: 650kr – spejlkugle & lys
>Enstemmigt vedtaget

Haveudvalget: 1000kr – regnvandstønde & komposttønde

-

>Enstemmigt vedtaget
Morgenmadsudvalget: 1000kr – udlægning af omkostninger

-

For: 33
Imod: 1
>Vedtaget

8. Eventuelt
-

Morgenmadsudvalget vil have flere medlemmer

-

Snapsudvalget vil have flere medlemmer

-

Inden januar kan pubben ikke bookes til foråret. Den skal ikke bruges i
eksamensperioden

-

Der købes flere redskaber til fælleskøkkenet

-

Eventudvalget søger flere medlemmer

-

Næste fredagsbar den 21. november 2014, mødet dertil afholdes 18.11.14 kl 1900

