Referat beboermøde 22.04.15

1. Valg af ordstyrer
a. Tobias Priemer
2. Valg af referent
a. Mathis Linde
3. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde
a. Enstemmigt godtaget
4. Godkendelse af budgettet for 2015/2016
a. Huslejestigning. 0,1% til etværelses. 2,9% til dubletter.
Pga. restgæld fra kollegiet. Antenne budget stigning. På
den ene side udbyder stigning, men også dobbelt så mange
beboere som tidligere nu. Èt’ere må ikke stige i leje de
første år ifølge loven. Rengøringsbudget er sat så højt
pga. redskaber og pudsning af store vinduer og nye
arealer, der skal rengøres ift. før.
b. Enstemmigt vedtaget. 26x ja. 2x blank.
5. Dato for næste møde – 17. september 2015
6. Orientering fra bestyrelsen
a. Aktivitetsdag
i. Nu på søndag (26.4.15). Meld jer til senest dagen
før kl 12:00.
ii. Der er mad til hjælpere
b. Parkeringspladsen
i. Der kommer snart p-vagt på. Forhindrer Aarhus Tech
folk parkere her uhensigtsmæssigt. Betyder også der
skal være autoriseringsdokumenter. Ingen
afmærkninger pga. loven (skal være mindst 50pladser)
ii. Info herom følger snarest.
c. Fryseposer
i. Bestyrelsen har prøvet at finde en ny løsning dvs.
større/bedre poser. Beboer foreslår at bestille fra
fjernøst via alibaba eller ebay etc.
d. Regler på kollegiet (eksempelvis om brand, rygning og
fester)
i. Branddøre markeret. Har været problemer tidligere
med indtrængende mennesker. Man må kun gå ud af
glasdøre. Ikke nøddøre.
ii. Nye beton askebægere rundt omkring på kollegiet.
Venligst brug dem!
iii. Røg i privat lejligheder. Det kan bestyrelsen el
lign. Ikke gøre noget ved. Ude i gangene er det
stadig forbudt. Mind hinanden om det.
iv. Fester. Private fester i fælleren skal stoppe kl
02:00. Udvalgsfester må vare længere (få gange om
året). Snak med folk hvis der er larm efter kl 02.
Indtil 27. juni er der derudover eksamensperiode.

Dvs. at fester skal stoppe kl 23:00.
e. Diverse
i. 5. og 6. maj er filmrummet lukket. Ny projekter
installeres.
ii. Der skal laves en rampe så at det er ok for
rullestole etc. ved indgangen til Halmstadgade.
Betaler beboere(150.000kr). Priemer prøver at snakke
med Torben Krag for at forhindre det.
iii. Dræn på græsplanen kommer engang om sommeren. Evt.
rullegræs. Der vides ikke nok om dette endnu.
7. Indkomne forslag
a. Problem med lugten af røg i lejligheder – Katrine og Pia
i. Røg i private lejligheder. Kan sådan set ikke
forbydes i private værelser. Beboere opfordres til
at løse problemet indbyrdes, tage fat i et
bestyrelsesmedlem hvis dette ikke virker eller at
anbringe værn mod røg på egen dør.
b. Musikrummet – spilletid
i. Der er forslag om at begrænse musik spil indtil kl
21:00 i hverdagene. Dvs. 08:00-21:00 i hverdagene.
22x ja, 5x blank.
ii. Andet forslag at afgrænse mht. tiden start af 16:00
i eksamensperioder. Rummet er ikke særlig godt
isoleret. Gener af studerende vs. Frihed af
musikkere.
1. 12x for at der skal være restriktion. 6x gange
imod. 9x gange neutral.
iii. 16-21 i eksamensperioden: 1), musikkere skal spørge,
om de må spille: 2), studerende skal spørge
musikkere at stoppe: 3)
1. 6x 1), 3x 2), 13x 3)
2. Dvs. hvis musikkere bedes om at stoppe, skal
de det.
8. Bevillinger
a. Spiludvalg – kr. 300,- til brætspil
i. 26x ja, 2x blank.
b. Haveudvalg – kr. 1500,- til drivhusplanter & højbeds planter
& diverse
i. Enstemmigt vedtaget. 27x ja.
9. Eventuelt
a. Starte beboermøde op med sang eller dans eller noget
andet socialt? Gøre dette til sidst?
i. 11x synes vi skal starte med sang, 8 siger nej, 7 er
neutrale
b. TV pakke
i. Grundpakke 1 eller 2 hvis hele kollegiet går til
bolignet i stedet for blandet stofa og bolignet.
Stigning hvis folk stemmer for at alle får bn pakke
2, men flere kanaler. Dubletter skifte til bn aarhus
er den ene side. Om folk vil have pakke 2 alle

c.

d.

e.

f.

sammen er den anden side (40kr mere om måneden).
Stofa er kendt for at der er prisstigninger. Skal
der måske være mulighed for at vælge TV helt fra?
Nok ikke muligt pga. aftale KK-Bn?
Fælleren
i. God udlejningsperiode sidst. Kun 2 aflysninger.
Stadig terminer fri op mod sommeren. Fester stopper
kl 23 pga. eksamensperiode nu. Ikke flere
specialaftaler mht. at lade fester vare længere end
de må officielt.
Hængekøjer
i. Generelt positiv stemning for, at det skal vi have.
Bliver søgt om til bestyrelsen engang snart.
Dørsystemer fejler
i. Vi er på sagen. Hvis et nyt system skal komme må det
være entreprenøren, der vælger dette.
Tagsystem vinduer på gangene mellem bygninger. Åbner de,
som de skal? Skal undersøges.

