
Referat:
1. Formalia (Valg af dirigent og referent samt godkendelse af referat og indkaldelse)

Venus og Chris er valgt - publikum udbryder i jubel.

a. Ændringsforslag til dagsordenen
i. Punkt 8

1. bortfalder
ii. punkt 9

1. bortfalder
iii. punkt 10r

1. bortfalder
iv. valg til beboerrådet indsættes før valg af parlamentariske revisorer

1. ændres til indsupplering af 2. suppleant

2. Meddelelser
a. Familiecafeen forsøger at inkludere dem

i. Næste søndag holder de påske arrangement og inviterer alle
ukrainske venner,

3. Orientering fra Beboerrådet
a. Maja er gået på barsel - Terane er barselsvikar
b. Der er flyttet en masse ukrainske flygtninge ind
c. Der er kommet nye skraldespande, såkaldte molokker, det bliver udrullet til

hele kollegiet
d. TV-pakker droppes, hvilket betyder at huslejen kan fastholdes.
e.

4. Orientering fra Beboerrådgiveren
a. Thrane siger pænt hej til alle og ønsker rigtigt godt samarbejde med

foreningerne og vil derfor gerne forslag.
b. Beboerrådgiveren har fået en del henvendelser på begivenheder med henblik

på vores flygtningevenner. Men har desværre ikke lov til at holde
begivenheder for specifikke beboergrupper.

c. Der er café event på Mandag, duk op og få lidt kage og spil et brætspil i
hyggeligt selskab.

5. Bevillinger
a. Skjoldborgen søger om 2104,00 kroner (bilag 1)

i. 17 for, 0 imod, 1 blank
ii. Det er bevilget med stor applaus

b. Familiecafeen søger om 4281,50 kroner (bilag 2)
i. Det behandles som en rammebevilling, så det er et maksbeløb, da

Familiecafeen har fået overskud fra uddelingen til de ukrainske
flygtninge. Der er derfor tale om et maksbeløb.

ii. Sæbebobler kan der ikke bevilges penge for



iii. 17 for, 0 imod, 1 blank
pengene er bevilliget

6. Beløbet som aktivitets grupperne kan få bevilget til Åbent Hus arrangementer jf. § 13,
stk. 7.

a. Der stilles forslag om at hæve beløbet til 1.000 kroner
b. Der stilles forslag om at hæve beløbet til 1.200 kroner

i. 17 for, 1 imod, 2 blanke.
Forslaget er vedtaget.

7. Honorar til parlamentariske revisorer
a. Der stilles forslag om at hæve beløbet til 300kr.

i. 15 For, imod 0, blanke 4
Forslaget er vedtaget

8. valg til beboerrådet.
a. Pernilla Ekstrøm stiller op som 2. suppleant til beboerrådet

i. Valgt med overvældende tillid og stor applaus

9. Rammebeløb for deltagere i Beboerrådets halvårlige frokoster
a. Rammebeløbet på 400 fastholdes

10. Beboerrådets budget for Beboerfacilitetskontoen for det kommende regnskabsår
a. Beløbet stemmer overens med virkeligheden

11. Forelæggelse af kollegiets budget.
a. Det bliver fremlagt af Formads Rundstrøm

12. Indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag

13. Eventuelt
a. Der er ikke blevet plantet vilde blomster.

i. Der stillet forslag om at beboerrådet finder ud af om vi kan lave vilde
haver dernede.


