Dagsorden for beboermøde 14. september 2017 kl. 19.30 i
fælleshuset
Tilstedeværende: 33+1
1. Valg af ordstyrer
a. Birgitte Beck Larsen
2. Valg af referent
a. Rikke Louise Jacobsen
3. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde
a. 30 for
b. 2 blanke
4. Godkendelse af beboer-regnskab 2016/17
a. 34 stemmer for
5. Formandens beretning
a. Året er forløbet ganske godt.
6. Orientering fra bestyrelsen
a. Brug af kollegiets ressourcer
b. Ændring af forretnings ordenen (ligger snart på hjemmesiden)
7. Præsentation og orientering fra udvalg
a. Spiludvalg
i. Søger medlemmer
b. Festudvalget
i. Søger desperat medlemmer
c. Film udvalget
i. Søger medlemmer
d. Event udvalget
i. Søger medlemmer
e. Fællesspisningsudvalget
f. Haveudvalget
i. Søger medlemmer
g. Nøgenkalender udvalget
i. Søger modeller
h. Snapsudvalget
i. Velkomst udvalget
i. Søger medlemmer
8. Indkomne forslag
a. Ændring af husdyrs regler
b. Lys ved grillen
i. Det kan generer beboer der bor lige overfor
ii. Bestyrelsen undersøger det nærmere og tager det med på
næste beboermøde
c. Ændring af regler om eksamensperiode
i. Ændring fra 1 dec til 1 februar til 15 dec til 1 februar
ii. Ændring fra 1 maj til 1 juli til 15 maj til 1 juli
iii. For
1. Det er jo som sådan kun noget der berøre ændringer i
weeknderne
2. Selvom de fleste er overgået til semester ordning
starter langt de fleste eksamens perioder lige så sent
3. Muligvis kan det udbrede udlejningerne lidt mere
iv. Imod
1. Vi er alle studerende
2. De fleste er overgået fra kvarter til semester hvilket kan
betyde tidligerer eksamens perioder
3. Udvidelsen i december åbner op for virkelig mange
julefrokoster, der kan komme til at give meget gene
v. Forslag: Eksamens periode fra den 16. December til den 31.
Januar og den 16. Maj til den 30. Juni.

1. For: 14
2. Imod: 13
3. Blank: 6
4. Forslaget er vedtaget
vi. Vi lover at kommunikerer ud til de beboere der ikke er tilstede
på mødet
1. Sedler og besked på hjemmesiden
2. Der ønskes kommunikation ud med ordensregler og ny
eksamens periode
d. Manual til vaskemaskiner og tørretumbler
i. Både på engelsk og dansk
ii. Manual
9. Bevillinger
a. Spiludvalg – kr. 900 kr til spil og kage.
i. For: 34
ii. Imod: 0
iii. Blank: 0
b. Snapseudvalget – 2000 kr til snaps
i. For: 29
ii. Imod: 1
iii. Blank: 4
c. Velkomst udvalget – 500 kr til velkomstarrangementet
i. For: 34
ii. Imod: 0
iii. Blank: 0
d. Nøgen kalender udvalget – 200 kr til nøgenkalender
i. For: 32
ii. Imod: 0
iii. Blank: 2
e. Filmudvalget – 320 kr til Chromecast
i. For: 33
ii. Imod: 0
iii. Blank: 1
10. Valg af ny formand
a. Camilla Steen er valgt ved fredsvalg
11. Valg af ny bestyrelse (vær med!)
a. Opstillede
i. Rikke Louise Jacobsen: 20 – Næst formand
ii. Julie Elise Christoffersen: 9 – Menigt medlem
iii. Timon Holm: 4 - Supleant
iv. Christoffer Ørbæk Nørregård: 17 - Kasser
v. Stine Haarbo: 2 - Supleant
vi. Cilline Mølkær: 13 - Sekretær
12. Valg af repræsentantskabsmedlem
a. Opstillede
i. Peter Lægdsman
13. Eventuelt
a. Der er gratis skøjte noget næste lørdag den 23. September
b. Husk at lukke dørene til cykelskurene
c. Der er brandinspektion meget snart, ryd derfor alle gangene
i. Må man have noget på dørene
d. Vi mangler en kurv i vaskerummet
e. Kann man gøre noget ved akustikken i studierummet?

Beboerne er orienteret om fejl i indkaldelse og dagsorden, og
det blev enstemmigt vedtaget at alle gerne ville stå inde for at

mødet bliver gennemført.

