
Beboermøde m. budget    d. 30.04.2019 

 
Tilstede:  
11 
 
Dagsorden 
 
1. Valg af ordstyrer 
Timon 
 
2. Valg af referent 
Monica 
 
3. Orientering fra bestyrelsen  
Opdateret samlet regelsættet, som er blevet lagt ind på Grundtvigs Hus Kollegiets FaceBook 
gruppe.  
Ændret regel til brug af Fællesrummet, så det minder om Filmrummet – man mp gerne opholde sig 
i Fællesrummet til efter 23 
 
Regler med ting på gangene. 

- Nogle har været utilfredse og skrevet en anonym klage (sættes ind) 
- Det har hele tiden været en regel, at man ikke må have ting ude på gangen ude foran sin 

dør. 
 
Bestyrelsen opfordrer udvalgene til at søge penge i god tid (senest 14 dage før) 

- Søg gerne på beboermødet, så alle kan få indblik i hvad der søges til 
 
 
4. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde 
For: 10 
Imod: 0 
Blank: 1 
 
 
5. Gennemgang af budgettet 
 
Huslejen stiger med 2,6% for alle lejemål på kollegiet 
 
Hvad kan vi gøre? – Sænke forbruget 
Elektricitet: vi kan bruge mindre elektricitet i dubletterne 
 
Varme: lad være med at skrue  
 
Vi har haft svært ved at kunne fastlægge budgettet pga. måleperioden for f.eks. elektricitet og 
varme ligger forskudt.  



Det skulle gerne passe sammen nu. 
 
Der har været en stor stigning i udgifterne for vaskeri. 

- Udgifter til sæbe 
- Betaling til Miele (har vi ikke gjort før) 

o Kan man blive et selvejet system og købe sine egne maskiner  
o Kan man have en maskine til parfumefri? 

▪ Det kan man ikke. 
o Nyt forsøg med ny sæbe 

 
Vi overvejer at afskaffe papburet for at spare penge 

- Der bliver smidt småt pap i  
- Dyrt at få tømt 
- Det er en privatperson, der kommer og henter det 

 
 
6. Godkendelse af budgettet  
For: 11 
Imod: 0 
Blank: 0 
 
7. Nyt fra udvalgene 
 
Eventudvalget: 

- Godt fødselsdagsevent. 
- d. 19. maj er der Volley turnering (Christianshøj og Christianberg)  

o Håber på at se mange 
o I tilfælde af dårligt vejr holdes der eventuelt spilhygge på Grundtvigs Hus Kollegiet. 

 
 

- Parkeringsfest 
o Hvad med de nye kollegier  

▪ De skal også med 
o Snakket med en bestyrelsesformand (Jens Brinck) 

▪ Der skulle være nogle fra hvert kollegie, der skal være med til at stå for det 
o Afholdes i starten af efterårssemestret 
o Afholdes ude på parkeringspladsen – der er ikke blevet hentet godkendelser fra 

kommunen endnu 
 
 
Flagudvalg: 
Der skulle designes et GHK flag. 

- Forskellige tilbud 
o Design for selve flaget 840 kr. (matcher i størrelsen til flagstangen) + fragt til 900 kr. 
o Design? Der skal laves en konkurrence for beboerne for design af flaget. 



 
De vil gerne have der bliver stemt om flaget på et beboermøde men fordi der er lang tid til næste 
beboermøde (september) overvejes der en afstemning på FaceBook gruppen. 
 
Musikudvalget: 
Godkendt at musiklokalet gerne må lejes ud 

- Udlevering af brik  
- Lokalet tjekkes efter hvert lån 
- Depositum 1500 
- Leje 1000 kr./semester 
- Kontrakten skal på plads 

o Bestyrelsen og musikudvalget mødes 
 
 

8. Indkomne forslag 
Der forefindes ingen indkomne forslag 
 
9. Eventuelt 
Der var intet til eventuelt. 


