Beboermøde torsdag den 30/11-2017
Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
a. Monica
2. Valg af referent
a. Rikke
3. Formandens beretning
a. Hvordan går det på kollegiet?
b. Status på den overdækket terrasse.
i. Stand-by.
4. Kasserens beretning
a. Overskud, hvilket bl.a. skyldes
i. Nedsat forbrug på vand/varme.
b. Regnskabet kan ses på kollegiets hjemmeside.
c. Budgettet er godkendt.
5. Information om bestyrelsesposter
a. Beskrivelse af posterne.
i. Formandsposten
1. Skal besiddet det store overblik samt have meget af
kontakten med Torben og Gert. Ved en afstemning har
formanden to stemmer, hvis det står lige. Bruger i
gennemsnit ca. 3-4 timer om ugen på denne post.
ii. Næstformanden
1. Træder til, hvis formanden ikke er til stede.
iii. Kasseren
1. Aflevere regnskabet til Kollegiekontoret, samt formidler
regnskabet videre til beboerne. Kasseren skal holde styr
på kollegiets indtægter og udgift fra udvalg.
iv. Referent

1. Skriver alt ned og sender det til Kollegiekontoret. Hjælper
de andre medlemmer med at huske deres opgaver.
v. Menigt medlem
1. Som menigt medlem får man meget indflydelse uden at
have et særligt ansvar.
vi. Suppleant
1. Har ikke pligt til at møde op, medmindre at der er flere af
bestyrelsens medlemmer, der er hindret. Skal træde til,
hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer kommer under
tre.
6. Andet
a. Affaldssortering
i. Information om, hvad der må komme i de enkelte containere.
ii. Se mere på Sortér Mer’ Aarhus’ facebookside.
b. Kanel
i. Kanel klassificeres som affald, så der opfordres til ikke at gøre
det på kollegiets grund, da det sviner og tiltrækker dyr.
Derudover opfordres der også til at rydde op efter sig selv.
c. Rengøringsdag og opbakning
i. Kommentarer:
1. Dejligt, at der serveres mad.
2. Mulighed for at stemme om datoerne.
3. Det er okay at sige, at man kun kan være der et vist
antal timer.
4. Evt. samarbejde med Promillerne om at arrangere en fest
om aftenen.
7. Nyt fra udvalg
a. Promillerne
i. Fremover vil der kun være én torsdagsbar om måneden, TDC
to gange om året samt en julefrokost.
ii. Hvis opbakningen stiger, kan antallet af arrangementer
diskuteres.

iii. Forslag:
1. Er der mulighed for at samle en gruppe af nye tilflyttere
og viser dem rundt i en samlet flok, så de har hinanden
som støtte?
8. Beboervalgte emner
a. Affald
i. Stil ikke affaldsposer uden for dørene. Der går fugle og rotter i
dem.
b. Vaskemaskiner
i. Når der vaskes kulørt i vaskemaskinerne 2-6, er der nogen, der
oplever, at der kommer striber på deres tøj.
1. Kan det være mængden eller typen af sæbe?
c. Udlejning af fælleshuset
i. Der er flere beboer i blok 1, når bliver generet af lejere af
fælleshuset og deres gæster, ryger og snakker lige ude foran.
ii. Understreg ved udlejning af fælleshuset, at rygning og samtaler
foregår på modsatte side af fælleshuset.
9. Valg af ny bestyrelse
a. Ny bestyrelse (roller er endnu ikke fordelt)
i. Sara Nissan
ii. Michelle Neumann
iii. Malena Jensen (NY)
1. 61200307
iv. Daniel Vestergaard (NY)
1. 28285085
v. Jens Jonathan Jensen (NY)
1. 27614612
b. Ved næste bestyrelsesmøde den 7/12 kl. 19.30 mødes både nye og
gamle bestyrelsesmedlemmer for at overgive posten.

