Beboermøde mandag den 12. December kl. 19.30
1. Valg af ordstyrer
a. Birgitte Bech-Larsen
i. Enstemmigt (19)
2. Valg af referent
a. Rikke Louise Jacobsen
i. Enstemmigt (19)
3. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde
a. godkendt (14)
b. Blank (6)
4. Orientering fra bestyrelsen
a. Juleferie
i. Som altid er der også vagt i julen…
b. Udvalgsfest den 11. Marts 2017
i. YAY!!!
ii. Alle der er med i et udvalg er velkomne
c. Næste beboermøde: 21. Februar 2017
i. Dette er et ”rigtigt” beboermøde
ii. Vi forbeholder os retten til at ændre dato
d. Øvrige
i. Græsplanen
1. Først klar til foråret
ii. Ny hjemmeside
1. Den er lidt tom
2. Forslag mm er velkomne
iii. Vask
1. Vask 7 har netværks fejl
2. SMS virker ikke
3. Tørretumleren (den nye) virker ikke
iv. Ventilation
1. Vi modtager gerne klager!
2. De har efter deres mening udbedret alle
problemer
a. Fejl i Lars lejlighed er ordnet
5. Gennemgang af regnskabet
a. Overskud: 104.000kr
i. Færre el vand og varme
1. Mild vinter
ii. Færre penge på varmemester
iii. Færre beboerfacilitet

iv. Andet revisions firma
v. Øget rente indtægt
vi. Flere penge på sæbe
b. Græsplænen
i. Betaler vi selv
ii. Fejl i kontrakter mm
c. Øget indskud
i. Kommer af godkendelse af budget for byggeriet.
1. Det var højere end forventet, derfor stigning
d. Regnskabet er enstemmigt godkendt (20)
6. Indkomne forslag
a. Afskaffelse af vindues vaskning
i. Det er mange penge
ii. Vi kan faktisk selv gøre
iii. Fælleren kan tages på aktivitetsdag
iv. Der er forskel på vask og pudsning
1. Vi betaler for vask
v. Lejekontrakten siger at beboerne ikke har pligt til
selv at vedligeholde ydersiden af vinduet
vi. Pengene sparet går jo bare et andet sted hen i
budgettet
vii. Der spørges efter en differentieret udgave, hvor vi
betaler os fra fællesudvalget
viii. Der stemmes om det er noget der skal undersøges
nærmere
1. For afskaffelse (18)
2. Blank (2)
b. Velkomstudvalget søger 500 kr.
i. For (19)
ii. Blank (1)
7. Eventuelt
a. Vi søger indsamlere til Børns vilkår
i. Hvis vi er mere end 30 så kommer hjemisbilen ud.
ii. Det er søndag den 26. Marts
iii. Man kann kontakte Birgitte
iv. Der forslås at det gøres til et hyggeligt
arrangement
1. Måske noget morgenmad el.
b. Der søges dispensation til at leje fælleren den 28. Januar

i. Der henvises til at vi ikke lave personlige
undtagelser.
c. Nytår
i. Fælleren kan ikke lejes, men der må holdes åben
fest
1. Der er heller ikke luk på festen
ii. Der er åben fest i fælleren nytårsaften 16/17
d. Der kommer spørgsmål til almindelig ordens regler
i. Der skal være ro kl. 23 alle dage i eksamens
perioden
1. Klager er velkomne...

