
Beboermøde 8.november 2021 
Grundtvigs Hus Kollegiet 

1. Valg af dirigent & referent 

a. Dirigent: Anders 

b. Referent: Frederikke 

 

2. Orientering fra bestyrelsen 

a. Køkkener 

i. Køkkenplanen er kommet ud nu, alle i dubletter har fået besked. 

ii. Der kommer nye nøgler til de tre køkkener som skal have det fikset 

iii. Køkkener starter i uge 48 og slutter i uge 19 

b. Svalegangen 

i. Den er understøttet 

ii. Den er for dårlig til at renovere 

iii. Den bliver revet helt ned og bygge en ny – der kommer nogle søjler (designet bliver 

som ved D & E 

c. Grill 

i. Der er aftaler om fri gas i denne sommer 

ii. Den er pillet  

iii. OPSANG: Det er fælles ansvar at få gjort den rent, når den har været brugt.  

Der blev brugt 2,5 time på rengøring.  

iv. Såfremt den ikke kan rengøres ordentligt, så låses den væk og der skal spørges efter 

den fra bestyrelsen – hvilket vi selvfølgelig ikke ønsker skal komme på tale 

d. Klaver stemmes 

i. Klaveret i fælleren bliver stemt og der mangler kun at blive aftalt dato med dem som  

e. Rygning på grøn gang 

i. Man har indenfor i lejlighederne kunne lugte hash og almindelig cigaretrøg 

ii. Der er blevet taget fat i nogle som har fået en skriftlig advarsel af varmesteren, Henrik.  

iii. Hvis man opfanger så sig til både til os i bestyrelsen og varmemesteren 

 

3. Gennemgang og godkendelse af regnskab 

a. Overordnet set går det rigtig godt 

b. Budgettet har overskud på 27.777 

i. Mindre vand 

ii. Større forbrug af varme 

iii. Sparet på rengøring og rengøringsartikler 

iv. Sparet på alm vedligeholdelse 

v. Lavere udgifter til vaskeriet, grundet noget ny sæbe og er blevet brugt mindre 

c. Afstemning: enstemmigt vedtaget ved 22 stemmer 

 

4. Suppleringsvalg til bestyrelsen grundet fraflytninger fra kollegiet 

a. Der er fraflytninger i bestyrelsen, hvilket sker inden næste beboermøde.  

b. Spørgsmål: hvor mange timer bruger bestyrelsen om ugen på arbejdet? 

i. Ca. 1 time om ugen 

c. Spørgsmål: Hvilke roller skal fyldes ud? 

i. 3 suppleanter som start, hvor to senere skal fylde bestyrelsesroller ud 



ii. Som suppleant får man ikke stemmeret men er stadig med til mødet 

1. de har dog stemmeret såfremt et af bestyrelsesmedlemmer er inhabil til en 

afstemning 

iii. Vi er selvkonstituerende, og vi sætter selv rollerne…  

d. Hvem vil stille op? 

i. Mikkel 

ii. Caroline  

iii. Christian 

iv. Dicte 

v. Emil  

vi. Jesper – vil gerne med tiden være ny næstformand 

e. Afstemning:  

i. Jesper valgt ind på 16 stemmer 

ii. Mikkel valgt ind på 12 stemmer 

iii. Dicte og Christian har  

1. Christian valgt ind ved 22 stemmer 

 

5. Indkomne forslag 

a. Bar-udvalget søger om 720 kr. Pengene skal bruges på plastikkopper, så det ikke er 

nødvendigt med engangsservice til hver bar.  

i. Afstemning: Enstemmigt vedtaget ved 22 stemmer 

b. Snapse-udvalget søger om 2300 kr. Til indkøb og produktion af snaps til GHK’s julefrokost 

i. Afstemning: 21 stemmer for og 1 stemmer blank 

 

6. Evt.  

a. Brætsspilsudvalget søger 2550 kr. til nye spil (se billede på side 3) 

i. Afstemning: Enstemmigt vedtaget ved 22 stemmer 

b. Julelys rundt på kollegiet 

c. Udlejning af fælleren 


