Beboermøde mandag den 27. april. kl. 19.
1. Valg af dirigent.
a. Malene
2. Valg af referent.
a. Martin
3. Formandens beretning.
a. Fælleshus projekt – Det går framad, og der skulle gerne ske yderligere i
starten af maj. Der er 25.000,- til rådighed, som vi har en arkitektstuderende
der gerne vil hjælpe med at finde ud af, hvordan vi bruger bedst muligt.
b. Fælleshusregler er blevet revideret og lagt på hjemmesiden.
c. Boremaskine og værktøjskasse er til rådighed for beboerne, det hele kan
lånes hos formand Simon Løve, 7,st, 2.
d. Indkøb: Støvsugerne der har været lidt problemer med er blevet indkøbt for
nylig. Til fremtidige køb vil kollegiekontoret kunne sponsorere. DVD/Blue-ray
til fællesstuen er på tegnebrættet og vil blive købt snarest.
e. Ang. støjgener: henstiller til at man borer i dagtimerne, så man ikke generer
naboer.
f. Tyveri af toiletpapir i fællesrummet er sket indtil flere gange.
g. Budgetmøde: Der blev drøftet mulighed for solceller på tagene, som vil gøre
det billigere at vaske i dagtimerne. De vil tjene sig hjem i løbet af 7 år og
derefter vil der være 20 år med besparelser. Der er god stemning blandt
beboerne mht. dette.
h. Alle på nær blok 1(da denne blok er af nyere dato) får skiftet døre i løbet af
efteråret.
i. Der er kommet nyt tørreskur ved blok 1, som der lige er kommet lås på.
4. Kasserens beretning.
a. Fremlæggelse af budget for 14/15.
i.
Stigning på vand og kloak udgifter - grundet merforbrug i det
indeværende år.
ii.
Varmeforbruget er faldet - grundet lavere pris på MWh.
iii.
Elektricitet er faldet - primært på grund af de nye lamper der er sat op
ved hoveddøre.
iv.
Prisen for vask stiger - øget udgift da der skulle købes lager af sæbe.
v.
’Øvrige’ udgifter stiger - vagt ved juletid.
vi.
Leje stiger - 0,6% ikke ret store ændringer, primært pga. forholdsvise
store stigninger sidste år.
vii.
Leje af mobilantenner falder - nedjustering af indtægt
viii.
Indtægt for vaskeriet falder.
ix.
Antenne/telefon/it - ikke de store ændringer.
b. Godkendelse af budget.
i.
Ingen indsigelser, dermed er budgettet godkendt.
5. Præventiv belysning ved blok 5 og/eller blok 11.
a. Det blev diskuteret på sidste møde om det skulle være på blok 9 og 11 hvilket der allerede er i forvejen, så dette er taget af tegnebrættet. Hvis der
skal sættes op på 5’eren koster omkring 12.000(som hele kollegiet er fælles
om at betale), hvilket er meget lille beløb i budgettet, men det vil kun påvirke
maks 5 lejligheder.

i.

Input: beboer over fællesstuen - synes ikke det er nødvendigt, mener
ikke det er pengene værd.
ii.
Beboer fra blok 1 giver udtryk for at det svært at tage stilling til.
iii.
Beslutning: Det er vedtaget af det ikke skal sættes op
6. Regler for hold af kæledyr i bur.
a. Det har tidligere været uklart om der måtte være dyr på kollegiet. Der
fremlægges forslag fra bestyrelsen om at der må holdes dyr i
bur/akvarium/terraria, men der må ikke forefindes andre dyr.
b. Paragraf 5 i husorden for kollegiet - Det er kun tilladt at holde dyr i bur,
akvarium og terrarium. Andre kæledyr må ikke forefindes på kollegiet.
i.
Hvad tæller som “kollegiet”? Hele kollegiets grund, dvs der må heller
ikke luftes hund.
ii.
Burde man ikke sætte skilt op, om at der ikke må forefindes dyr på
kollegiet? Lyder som en god idé og ovevejes i bestyrelsen.
iii.
Hvem bestemmer om man må have hund og kat, når man fx godt må
på andre kollegier? Det gør beboerne.
iv.
Er det et problem at der luftes en hund? Der bliver kun gjort noget ved
det, hvis der bliver indgivet en klage til bestyrelsen.
v.
Beslutning: 20 der stemmer for, 1 imod. Det er hermed vedtaget.
7. Valg af TV-grundpakke.
a. Der skal stemmes om, om vi skal have pakke fra Stofa eller Bolignet Aarhus’
TV-pakker, samt evt. om det skal være grundpakke 1 eller 2 hos BNA.
i.
Skal man have en pakke? Ja, det er påtvunget.
ii.
Hvad er forskellene? Der er ingen forskel på Stofas grundpakke og
Bolignet Aarhus’ grundpakke 2.
iii.
Kan man få noget tilsvarende “Stofa boksen” hos BNA? Det ved vi
ikke fra bestyrelsen.
iv.
Beslutning: Enstemmigt overtal til BNA. 11 stemmer for grundpakke 1
og 13 for grundpakke 2. Det er vedtaget at vi vælger grundpakke 2.
8. Meddelelser fra udvalg.
a. Festudvalget:
i.
Der er torsdagsbar i fællesstuen næstkommende torsdag.
ii.
Det er åbne fester, så man må gerne invitere venner/veninder med.
b. Fælleshusudvalget
i.
Der er blevet valgt at lægge 4000 kr. i kassen til fælleshusets
opgradering og der sker desuden løbende indkøb til køkkenet.
9. Valg til bestyrelsen.
a. Info: Der er undertal og et medlem udtræder pr 1. maj. Der er møder en gang
om måneden, to beboermøder i løbet af året, ellers kun små opgaver.
i.
To stiller op til bestyrelsen, og to vil gerne være suppleanter.
1. Toni Nicolajsen Behrendt, 5,1,1, valgt til bestyrelsen.
2. Alexandra Danino, 5. st.12, valgt til bestyrelsen.
3. Nicolaj Hougaard, 7, 1, 9, suppleant.
4. Camilla Larsen, 5 st. 8, suppleant.
10. Eventuelt.
a. Regøringshjælp: Camilla stopper, så kollegiekontoret har stillingsopslag til
denne post.

b. Udendørshjælper: Varmemesteren søger en ny til at hjælpe med udendørs
vedligeholdelse.
c. Andreas: Udlært tømrer der gerne vil hjælpe til, hvis der er nogen der har
brug for hjælp.
d. Køkken i fællesstuen: Det blev lukket af, fordi det ikke blev holdt ordenligt.
e. Regler for fællesstuen: Der må godt drikkes øl dernede, men de almindelig
støjregler gælder selvfølgelig, og man må ikke arrangere fest dernede.
f. Er det muligt at de nye døre kommer med vinduer? Det vil blive undersøgt
g. Mulighed for fællesfrysere? Umiddelbart ses det fra bestyrelsen som værende
svært, da der ikke umiddelbart er plads til det.
h. Må man stille en i eget kælderrum? Umiddelbart ja, men man har ingen
personligstrømkilde – ergo kan man ikke få strøm til en fryser.
i. Gulvspand og mobbe: kunne der laves et lejesystem, så man ved hvor den er
henne? Kan man have én der står for udleje? Det bliver svært at få udlejet, da
man skal have en som har tid og lyst til at stå for det.
j. Kunne udvalg i fællesskab stå for det? Det kræver der er en del, som vi være
fælles om det. Der bliver desuden givet udtryk for, at det ville være rart at de
forsat står frit.
k. Bliver der stjålet meget fra vaskekælderen? Nej, der er meget sjældent, men
hæng måske en dyr kjole hjemme i lejligheden.
l. Fedt med tørreskur.
m. Der er meget larm ud fra vejen(Skejbygårdsvej), når man bor i blok 1. Er der
mulighed for at lave noget lydisolering? Hvis det skal have nogen effekt, så
skal det bygges helt ude ved vejen, men der bestemmer bestyrelsen ikke.
Men det tages med videre fra bestyrelsens side.
n. Lukkemekanisme på cykelskure? Det tages også med videre til
kollegiekontoret.
o. Kan der købes noget, der kunne gøre pladsen omkring fælleshuset
hyggeligere? Det overvejes af bestyrelsen hvad der kan gøres.
p. Tømmes skraldespandene oftere? Nej. Der smides mere ud i nogle peioder,
hvilket er svært at forudsige. Torben holde øje med det, så de bliver tømt nok.
Papircontainer er primært til store papkasser, så folk slipper for at skære pap
ud, for at kunne få det i skraldespande.
q. Opfordring til “reklamer nej tak”.
r. Dørstopper på cykelskure, så de ikke smækker op, det løses muligvis af
dørpumpe.
s. Kører Torben med IKEA-vognen der larmer voldsomt meget? Kunne der
opfordres til at der findes et alternativ? Så vidt bestyrelsen ved, så køres der
ikke med IKEA-vogne fra varmemesterens side.
t. Stor tak til bestyrelsen (vi takker og bukker)!
u. Grillene med orange låg er til fri afbenyttelse.

