Ordinært beboermøde d. 25/11 2020 kl. 20:00 afholdt i barens
lokaler.
Der indkaldes hermed til ordinært beboermøde. Beboermødet er din mulighed for at få
medindflydelse på kollegiet. Mød op og hør nærmere - der serveres øl og vand.
Alle Bilag kan findes på hjemmesidens forside: www.skjoldhoej.dk
English: This is the general assembly for residents at the dormitory. The meeting is conducted only in
Danish. Participation is not mandatory and you are not required to take any action.
Grundet Covid-19 er det vigtigt at være opmærksom på følgende:
● Alle deltagende skal sidde ned
● Alle deltagere skal vaske og spritte hænder før indtræden i lokalet
● Mundbind er påkrævet når man bevæger sig i lokalet
● Aflysning pga. skærpende restriktioioner vil blive oplyst på kollegiets hjemmeside
OBS: Hvis du har symptomer på sygdom, så bliv hjemme
Grundet covid-19 og udskydelsen af det ordinære beboermøde i Marts, vil vi også den 25/11-2020
gennemgå nogle punkter som skulle have været diskuteret og fremlagt på mødet i Marts.
Dagsorden:
1. Formalia (Valg af dirigent og referent samt godkendelse af referat og indkaldelse)
2. Meddelelser.
3. Orientering fra Beboerrådet
4. Orientering fra Beboerrådgiveren
5. Vedtægter
a. Lilian og Jette har undersøgt vedtægterne.
Der er fundet nogle fejl. Ift. lovgivning.
b. Ændringer af Beboerrådets vedtægter (jf. bilag)
c. Ændring af husorden (jf. bilag)
6. Budget 2020/2021
a. Grundet covid- Udfordringer med afholdelse af beboermødet i marts, har
beboerrådet anvendt samme budget for 2020 som for 2019. Medmindre der

gøres indsigelser anses dette for at være godkendt. (budget jf. bilag).
7. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for Beboer Facilitet Kontoen med
revisorernes bemærkninger til godkendelse (jf. bilag)

8. Kollegiets regnskab fremlæggelse. (jf. bilag)
9. Honorar til parlamentariske revisorer. (19/20 fik de 350kr.)
10. Tv-stuen (jf. bilag)
11. Bevillinger
a. SKMU
b. Bryggerlaug
c. Eventudvalget
d. Haveforening

23.256,70Kr.
848,25 Kr.
10.112 kR
1699-2500 Kr + 5.795 Kr.

12. Valg til Beboerrådets formand
På valg
- Lilian H. Ekström
13. Valg til Beboerrådet
14. Valg af parlamentariske revisorer
15. Valg til kollegiebestyrelsen
16. Evt.
Ønskes der punkter optaget på dagsordenen til beboermødet, skal de med alle relevante bilag være
beboerrådet i hænde senest 5 dage før beboermødet. Forslag kan sendes til br@skjoldhoej.dk

Alle Bilag kan findes på hjemmesidens forside:
www.skjoldhoej.dk
Bilag:
Budget 20/21
Gamle husorden (DA)
Gamle husorden (EN)
Nye husorden (DA)
Nye husorden (EN)
Gamle vedtægter for beboerråd og beboermøde
Nye vedtægter for beboerråd og beboermøde
tv-stue inventar - køkken
Regnskab 19/20
Resultatbudget 19/20
SKjoldhøjkollegiets regnskab 19/20

Ansøgninger fra
Bryggerlaug
Eventudvalg
Haveforening
Haveforening
SKMU

Med venlig hilsen:
Beboerrådet Skjoldhøjkollegiet

