Referat
Beboermøde den 15-11-2017 kl. 20:00 i baren (Risdalsvej 40B)

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Daniel Enghave blev valgt som dirigent.
2. Valg af referent
Ian Mees blev valgt som referent.
3. Beboerrådets beretning.
Med hensyn til klager har det været et roligt år (ca. 5-6 klager).
Der blev åbnet for det nye Multi-Media-rum (MMR), der blev åbnet et Ping-Pong-Rum
(foreningen er ikke officiet endnu).
Derudover fortalte Daniel omkring Beboerrådets(BBR) og bestyrelsens arbejdsopgaver.
4. Forelæggelse og godkendelse af Beboerrådets regnskab
-Se pdf-filen vedrørende regnskab for detailieret information.
-Vi fik mere end forventet i rente, derudover sparede vi på vand og varme.

-Havde 3.703 kr lejetab
-BBR brugte 14.000 kr ud af 60.000 kr, (bl.a. til MMR,printer).
-Kollegiet skal have nyt lån om 2 år ca. 15.000.000 kr.(måske huslejeøgelse,måske ikke pga.
Besparelser fra solcellerne.)
5. Godkendelse af Kollegiets regnskab,
Kollegiets regnskab ble vedtaget.
6. Valg til Beboerrådet.
Følgende beboer blev valgt ind i BBR :
Line Holm Thomsen 48,st line.holm.thomsen@gmail.com
Linda Duedahl Knudsen 42.2 (Kasserer) lindaduedal@hotmail.com
Jakob Winther Tykesson 46,2 (Formand) jakob-tykesson@hotmail.com
Adam Ansorge 44,1 (Næst-Formand) adam.ansorge@gmail.com
Erik Joseph Qvistgaard 48.st. erikqvistgaard@gmail.com
Efter de nye blev valgt ind forklarede Daniel igen Beboerrådsarbejdet.
Derudover bestemte det nye BBR følgende:
Vi får de nye dørmåtter. (ca. 10.000 kr)

-Christmas Party/ julefrokost 44.st. vil have penge til deres dekoration.
Blev afslået, Daniel kontakter person der efterspurgte.
Daniel will call for next meeting.
7. Valg til Bestyrelsen (2 personer)
Daniel Forklarede bestyrelses arbejde.
Følgende Medlemmer fra BBR blev valgt ind i Bestyrelsen:
Linda Duedahl Knudsen og Line Holm Thomsen.
8. Indkomne forslag
- Ændring af husorden angående husdyr
Der blev stemt om, om den gældende husorden angående husdyr skal ændres.
4 for/ 15 imod ,
Forslaget blev nedstemt.
9.Evt.
Organisk Affald:
Kollegiet kører lige et forsøg med et nyt affaldssorteriengs-system, der følger den kommende
kommunale sortering, for at se om dette generellt ville virke i køkkenerne.
Derudover ved kollegiet/BBR ikke hvornår de nye skrald-container kommer.
Men recycling-gården sorterer allerrede efter de nye regler.
Kollegiet kommer til at spare penge med det nye system, ca. Halvdelen af nuværende udgifter.
Renovering af gangene:
(Se sidste års referat for mere information)
Renoveringen kommer ikke til at ændre på huslejen, da der blev planlagt for udgiften.
Derudover bedes beboerne at melde huller i loftet.
Skrevet af Ian Mees, d.19.11.17, Viby J.

