Der holdes beboermøde for kollegiets beboere. Du er meget
velkommen til at deltage, hvis du gerne vil høre om, hvad bestyrelsen
på Nørre Alle Kollegiet laver.
Dagsorden:
Fremmødte: 11.
1.

Valg af dirigent og godkendelse af referat fra sidste beboermøde.

Laura boline
2.

Præsentation af dette års budget.

• Vi burger for meget varme, vand dog el.
• Der snakes om løsningsforslag. Tolitter der løber, radiatorer der kører
mm.
Døre der trækker mm.
• Vi laver en fælles besked til folk om at tjekke diverse og sparer lidt. Eller
vi banker på dørerne og tjekker folks gange.
• Affaldssortering: Det er en af de dyrer poster. Folk er dovne og sortere
ikke.
Der diskuteres for og imod skraldespande I gården.
Folk er dovne og vil ikke sortere så længe der er skralde spande.
Skraldespandene er dog lækre at have, idet de ligger så tæt på.
3 skraldespande er et passende antal.
Hvis vi ikke havde dem, ville folk være tvunget til at sortere og gå ned
med skraldet de rigtige steder. Vi ville også kunne få en ekstra pplads.
• Sara vil gerne se ældre tal overfor varmeforbruget
Måske er en af forklaringerne at folk bor her ilang tid, og at der dermed
ikke er nogle lejemål der står tomme.

• Vi laver en tjekliste over ting der skal tjekkes på hver gang.
3.

Godkendelse af budget.

• Budget bliver godkendt enstemmigt. Vedtaget
4.

Valg af to nye bestyrelses medlemmer, idet Peter og Karen er
flyttet/flytter

• Ida. opstilles i absentia. (kan ikke opstilles da hun ikke bor her aktuelt)
• Magnus opstilles
• Seb. Opstiller
• Seb. Trækker sit kandidatur
• Seb stiller op igen.
• Magnus tager imod valg.
• Begge to er valgt som supleanter.
5.

Fællesrummets renovering

• Vi fortæller om fællesrummet og hvad der er sket.
6.

Nyt anlæg sådan virker det.

• Vi sælger det gamle anlæg. Et nyt koster 10.000 så vi burde kunne
sælge det til en god pris.
• Der fortælles om det nye og lydniveau
7.

Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest
14 dage inden mødet)

8.

Evt.

• Den nuværende verdenssituation diskuteres
• Rengøring af kælder.

