Indkaldelse til ordinært beboermøde
Beboermødet afholdes d. 30/3 kl. 20.00 i TVstuen/festlokalet (mellem
baren og Brugsen).
Beboermøder afholdes to gange årligt, og det er din mulighed for at gøre
din indflydelse gældende og høre nærmere om, hvad der sker på
kollegiet. Mødet er åbent for alle kollegiets beboere, så mød op!
Der vil være øl og vand til mødet.

Dagsorden:
1. Formalia
a. Mødet er i hidkalt i god tid og er G
ODKENDT.
b. Referatet fra sidste beboermøde er G
ODKENDT.
2. Meddelelser
a. Ny sauna blivet bestilt fra samme firma som dem der har installeret en på
Ravnsbjergkollegiet. Den skulle blive installeret over sommerferien.
Saunauen kommer til at have en timer på 3 timer, og man kan hælde vand på
da det ikke har været til at styre nu.
b. Der har været 113 ansøgninger til jobbet som varmemester. Valget falt på
MIchael Andersen, som er 44 år. Oprindelig uddannet som VVS. Han har
arbejdet i boligforeningen i Aabenraa i 15 år.
c. TDC er blevet opsagt i overvågningsrummet.
d. Nyt låsesystem på hele kollegiet til sommer  inden for de næste 6 måneder.
Et system magen til chip system som bliver brugt til vaskerierne.
3. Orientering fra Beboerrådet
a. Se sidste punkt.
4. Orientering fra Beboerrådgiveren
a. Ingen punkter fra beboerrådgiveren.
5. Bevillinger
a. Der er indkommet en ansøgning fra haveforeningen der ikke er egnet til
behandling.

b. Der er indkommet en ansøgning fra cykelforeningen der ikke er blevet
runddelt til beboerne og kan derfor ikke blive behandlet.
c. Der er blevet stemt om en godkendelse v. beboermødet ang. En anbefaling
for cykelforeningen til godkendelse v. næste beboerrådsmøde.
d. Haveforeningen spørger mellem DKK 10700  16000.
i.

Dette indebærer at få et firma til at designe et nyt drivhus og et
redskabsskur; hermed også bygge det  afhænger af tilbud.

ii.

Haveforeningen har planlagt promovering i opgangene og på sociale
medier.

e. Der bliver indkaldt til et ekstraordinært beboerrådsmøde for at løse eventuelle
bevilginger fra haveforeningen og cykelforeningen.
6. Beløbet som aktivitetsgrupperne kan få bevilget til Åbent Hus arrangementer, jf. § 13,
stk. 7.
a. 600 kr. Pr. foreningen til åbent hus.
b. Kravene er at de skal nå ud til alle beboere (yderligere det står i
vedtægterne).
c. Et budget for de 600 kr. Bedes bringes til BR inden behandling. Dog kan man
bringe kvitteringen hvis det er sidste løsning.
d. Beløbet er 
GODKENDT.
7. Honorar til parlamentariske revisorer (individ der tjekker regnskabet igennem v.
stikprøver).
a. 250 kr. Pr. person ligger beløbet på.
b. Alternativet er at vi skal hyre et udefra kommende firma til at tjekke.
c. Beløbet for de parlamentariske revisorer er G
ODKENDT.
8. Honorar for omdeling af indkaldelse til beboermøde.
a. 300 kr. For omdeling.
b. Beløbet er
GODKENDT.
9. Honorar til beboermødereferenten.
a. 300 kr. For referat.
b. Beløbet er 
GODKENDT
10. Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster.
a. Der er foreslået 300 kr. Pr. person  Max beløb på 3000
b. Beløbet er 
GODKENDT.
11. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår.

a. Der bliver foreslået at baren bliver differentieret mellem baren og andre
foreninger. Så baren kan gå til kasseren og I
KKE
skal forbi beboerrådet hver

gang. Dog skal alle andre foreninger søge igennem de almindelige veje. Det
er foreslået baren skal undtages fra dette da det er sådan en essentiel del af
kollegiet. Dette forslag er G
ODKENDT.
b. Budgettet der blev præsenteret for beboerne til mødet er blevet G
ODKENDT.
12. Info omkring husleje:
a. Huslejen stiger med 2%, og antennebidrag falder med ca. 40%.
b. Der kommer et lovforslag at man ikke kan påkræve grundpakken via
huslejen. Dette blev valgt ved et beboerrådsmøde engang, og vi overvejer at
fjerne grundpakken.
13. Valg til Beboerrådet.
a. Der er 2 suppleanter og 2 roller i beboerrådet åbne.
i.

Bo og Frederik stiller op som medlem i beboerrådet.
1. Bo og Frederik er valgt ind i beboerrådet.

ii.

Christian og Andreas stiller op som suppleant.
1. Christian og Andreas er valgt som suppleant.

14. Evt.
a. Der spørges om det ville være realistisk om at søge om DKK 5000 for et
drivhus til haveforeningen.
Tobias foreslår at vi skal have fjernet grundpakken fra huslejen v. et ekstraordinært
beboerrådsmøde.

