Beboermøde den 27. april 2017
1.   Valg af referent
a.   Rikke
2.   Valg af ordstyrer
a.   Monica
3.   Kasserens beretning
a.   Udgifter stiger i alt med 3,3%.
b.   Huslejerne stiger lidt mere end normalt pga. planlagt periodisk
vedligeholdelse.
i.   Hvis pengene på PPV ikke bliver brugt, så stiger
huslejestigninger formegentligt ikke så meget næste år.
c.   Undersøge, hvorfor prisen for Bolignet Århus stiger med 60 kr.
d.   Budget blev godkendt.
4.   Formandens beretning
a.   Ændringer i forbindelse med fælleshuset
i.   Baren er blevet delt og flytbar. Den ene del står i fælleshuset,
mens den anden står i fællesstuen.
1.   Der skal gerne sættes hylder i baren i fællesstuen.
2.   Sæt evt. skilt op, hvor der står, at bordtennisbordet skal
klappes sammen.
ii.   Ny hoveddør.
1.   Forventning om, at folk stiller sig om på terrassen og
ryger, og at der bliver mindre larm.
2.   Den nuværende hoveddør vil stadig være der.
iii.   Ny terrasse
1.   Overdækket.
2.   Delvis støjdæmpende.
3.   Der vil være en vinduesrække øverst i væggen, så der
kommer lys ind.

4.   Noget af hækken bliver fjernet, og der bliver lagt lidt flere
fliser i forbindelse med terrassen.
iv.   Ekstra køleskab
1.   Det ekstra køleskab vil blive stående.
v.   Ny grill
1.   Der har engang været snak om en ny stor grill, men det
bliver først taget op igen senere.
5.   Information fra udvalg
a.   Promillerne
i.   Åbent festudvalgsmøde, hvor alle er velkomne – ingen
forpligtigelser.
6.   Eventuelt
a.   TV
i.   Muligvis nyt TV i fælleshuset.
b.   Nyt tørrestativ og klemmer i tørrerummet.
c.   Tøj i tørrerummet
i.   Flere har mistet vasketøj i tørrerummet. Mangler forslag til,
hvad man kan gøre.
d.   Internet og tv-signal
i.   Skriv ned, hvor (bygning), hvornår (dato og tidspunkt)
internettet (og tv-signal) ikke fungere. Skal sendes til
bestyrelsen.
e.   Eget valg af TV-udbyder
i.   I 2018 er der mulighed for frit valg af TV-udbyder, men fordi vi
bor på kollegie, kan man kun vælge den nuværende udbyder
eller ingen.

