Beboermøde	
  på	
  Skelager	
  Kollegie	
  den	
  13-‐‑10-‐‑2016	
  
	
  
1.   Valg af dirigent
a.   Alexandra
2.   Valg af referent
a.   Robin
3.   Nøgler
a.   Der har været rod med nøgler, blandt andet fordi bestyrelsen ikke var blevet
orienteret om nye nøgler til fælleshus og køkken.
b.   Gamle fællesnøgler smides i Monicas postkasse.
4.   Nyt beboermøde
a.   Det er overset fra bestyrelsens side, at beboermødet først skulle være
afholdt efter regnskabsmødet med Kollegiekontoret. Derfor er beboerne
blevet informeret om, at der vil komme endnu et beboermøde inden for kort
tid.
5.   Nyt fra udvalg
a.   Festudvalget holder åbne møder fremover.
6.   Fælleshuset
a.   Overdækket areal. Det vides ikke helt endnu, hvor langt det er i processen.
7.   Orientering om husdyrregler
a.   Få beboer gav udtryk for, at husordensreglerne ikke er klare nok. Det tages
med til regnskabsmødet.
b.   Det blev meldt ud til beboerne, at at hvis de så dyr på kollegiet, så skal det
meldes til Torben. (FEJL! Efter et møde med Kollegiekontoret er det blevet
klart, at Torben ikke skal blandes ind i husdyrsagerne.)
8.   Forslag fra beboerne
a.   Her var der ingen.
9.   Ny bestyrelse
a.   Da tre af de nuværende bestyrelsesmedlemmer træder af, skal der vælges
ny bestyrelse.
b.   Fire meldte sig, men da det stod klart, at der skulle være valg, trak den ene
sig og meldte sig som suppleant.
10.  Andet – Spørgsmål og kommentarer
a.   Find gerne ud af, hvordan det fungerer med rengøring ved udflytning.
b.   Dørene i cykelskuerene lukker langsomt.
c.   Vil der være nogle faste vaskepriser, nu når der er kommet soceller?
d.   Der står ofte cykler foran postkasserne ved blok 5.
e.   Rod i vaskerummet – bliver ryddet op til rengøringsdag.
f.   Det tager lang tid at tørre tøj i vaskekælderen. Kan der gøres noget?
g.   Udendørs tørrestativer er i stykker. Skal der købes nye eller måske laves et
nyt tørreskur?

h.   Der bliver ofte stillet storskrald udenfor buret. Der skal eventuelt hænges et
skilt op.
i.   Der opfordres til, at man parkere biler tættere på parkeringspladsen.
j.   Der er blevet mindet om cykelrazziaen, der kommer.

