Beboermøde den 20. november 2017

Dagsorden for beboermøde mandag d. 20. november, kl. 19.30 i fælleshuset
1. Valg af ordstyrer
• Timon
2. Valg af referent
• Cilline
3. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde (14. november 2018)
• For: 26
• Imod: 0
• Blankt: 6
4. Godkendelse af regnskabet
• Gennemgang af regnskabet af Christoffer og Rikke Louise
o For: 33
o Imod: 0
o Blankt: 2
• Renovationspunkt
o Ny affaldssortering – se nedenfor under punkt 7
o Bestyrelsen venter med at informere, indtil budgetmødet er blevet afholdt
• Terræn
o Indeholder græsplænen, snerydning, saltning (grønt arbejde), kloakrensning osv.
• Ekstraordinære udgifter
o Store lån med høj renter
o Ny revisor som har gennemgået regnskabet
• Henlagt til Switches
o Hurtigere internethastighed
• Møde om PPV torsdag den 23. november 2018
o Gennemgang af henlæggelser til planlagt vedligehold er der møde med Carsten (ny
boliginspektør).
5. Varsling omkring lukning af Musikrummet, hvis der ikke findes en ny ansvarlig
• Manglende ansvar og vedligehold af Musikrummet
• Nye mulige ansvarlige:
o Nanna Lindegaard
o Frederik Tommerup
o William Sommer
• Rikke Louise tager sig af samtalerne med de nye ansvarlige
6. Indkomne forslag
• Filmudvalget søger 300 kr. (ny router)
o For: 36
o Imod: 0
o Blankt: 0
• Eventudvalget søger 2000 kr. til Thanksgiving-arrangement
o For: 21
o Imod: 6
o Blankt: 8
• Eventudvalget søger 500 kr. til Juleklip
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o For: 29
o Imod: 0
o Blankt: 7
• Forslag til ændring af husdyrreglerne
o Der er indsendt et forslag om ligestilling for alle dyr: Forslaget lyder således:
"Det er tilladt at holde to husdyr pr. lejemål. Hunde der ikke er lovlige iht.
hundeloven, er ikke tilladte på kollegiet. Dyrene må gå ude i snor så længe, de er
under opsyn og kun på græs- og flisearealerne. Dyrene må ikke besørge på
kollegiets område."
o Diskussion herom:
i. Forslag til ændring af ordlyd af forslaget:
1. ”Alle husdyr må færdes i haven, men at der skal være et menneske i
den anden ende af snoren” – ønske om, at forslaget er mere konkret
ii. Forslag til kompromis om specificering af snorlængden fra ejeren/et
menneske i stedet for ovenstående, hvor mennesket blot skal være til stede
o Afstemning af det indsendte forslag omkring ligestilling af alle dyr (uden forslåede
ændringer)
i. For: 13
ii. Imod: 12
iii. Blankt: 9
- Forslag er vedtaget.
7. Nyt fra udvalgene
• Orientering fra bestyrelsen
o Affaldssortering:
 Glas, plast og metal
 Hårdt pap og pair
 Rest
o Ny indkast til glascontaineren undersøges
o Bestyrelsen opfordrer beboerne til at hente information på nettet og bestyrelsen vil
sørge for bedre mærkning
o Kollegiet betaler for vægten af affaldet i kategorien: rest
 Jo sortering af rest affald, jo billigere bliver det for kollegiet
• Nøgenkalenderen
o De sidste skal tage billeder, og der er stadig plads til nye deltagere
o Der kommer en købsdato snarest, og man bestiller på forhånd
• Festudvalget
o Ny bestyrelse, og udvalget søger nye medlemmer
o Nyt: betaling inden festen via mobilepay – kontant er dog også stadig en mulighed
o Nye flere interne arrangementer
o Reklame for julefrokost den 2. december og sidste tilmelding søndag den 26.
november
• Filmudvalget
o Julefilmaften den 9. december
 Søger 200 kr. herunder til småkager og kakao
 Søger nye medlemmer

2

Beboermøde den 20. november 2017

•

Økseudvalget genoprettes
o Udvalget har købt en økse
o Inden ting sendes til storskrald, vil de minimere omfanget
o Oprydning er påkrævet
o Søger nye medlemmer
• Spiludvalget
o Søger nye medlemmer
• Eventudvalget
o Søger nye medlemmer
o Reklame for Thanksgiving og Juleklip arrangementer
• ’Det hemmelige filmudvalg’ diskuterer film
• Nye medlemmer skal bare blot henvende sig til medlemmer af det udvalget, som de ønsker
at være med i.
8. Eventuelt
• Kollegiet er en del af en vagtordning i juletiden
o Er indlagt i budgettet
o AROS-vagt – vagttelefonen kontaktes, hvis det er nødvendigt
 Telefonnummeret bliver lagt op på Facebookgruppen af bestyrelsen
• Næste beboermøde bliver efter nytår.
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