Beboermøde den 5. april 2018
1. Valg af dirigent
a. Sara
2. Valg af referent
a. Malena
3. Præsentation af bestyrelsen
a. Formand: Sara
b. Næstformand: Daniel
c. Kasserer: Jonathan
d. Referent: Malena
e. Menigt medlem: Michelle
4. Kassererens beretning
a. Budgettet er gennemgået
b. Budgettet er godkendt
5. Formandens beretning
a. Shelter foran fælleshuset, kommer til foråret
b. Mere udsugning i vaskerummet
c. Er folk stemt for at en regel for støj?
i. Stemning for en regel om støj
ii. 22.30 i hverdage
iii. 23-07 i hverdage, 01/02 til 07 i weekenderne
iv. eksamensperioder, maj/juni og december/januar kl 20 eller kl 21
v. Måske bare samme regler hele året.
vi. Evt. tidligere end kl 02 i weekenderne, da nogle skal arbejde
vii. Samme tidspunkter som for fælleshuset
viii. Mest stemning for 23 i hverdagene, og kl 02 i weekenderne
d. Ny varmemester; han hedder Flemming
e. Kompost og køkkenhave
i. Evt. man har et stykke jord selv, så ikke det hele er fælles.
ii. Evt. et drivhus
iii. Skejbyparken har nogle bede, som man kan få tildelt, så man kan dyrke grøntsager.
iv. En lille del af det, som er kollektiv; krydderurter. Positiv stemning.
f. Afstribning på parkeringspladsen, det kommer til foråret.
i. Pladser på 2.30 meter og enkelte på 2.50 meter
g. Løbehold
i. God ide, det skal prøves af
ii. Ikke kun løb men også anden slags træning.
h. Klager
i. Klager skal nu sendes direkte til kollegiekontoret grundet persondataloven.
ii. Smid det op på Facebook.
6. Nyt fra udvalg
a. Promillerne
i. Vil gerne have flere medlemmer.

ii. Info om vores introduktionsmøde for nye beboere
b. Fælleshusudvalget
i. 2 nye medlemmer
7. Forslag fra beboere
a. Ingen
8. Valg af bestyrelse
a. 2 poster åben - menigt medlem og suppleant
i. Stella Nanna Berthelsen NY
Nanna_b@live.dk
60494774
ii. Mads Kaare Kristensen
Mads.kaare.kristensen@hotmail.com
25469010
9. Eventuelt
a. Whiteboardtavle op i vaskerummet, skriv hvis i tager hinandens tøj ud.
b. Overvågning på selve kollegiet, der er tidligere talt med kollegiekontoret og det er for dyrt
at have overvågning af hele kollegiet. Der er ikke så meget at gøre.
c. Kasseren laver pt et regnskab som hele bestyrelsen kan se. At der er en i bestyrelsen som
holder øje med, at der ikke sker fusk. Tager det op på bestyrelsesmøde og det bliver
gennemgået.

