
Generalforsamling 28-11-2018 

1 Formalia 

Dirigent: Tobias Kaihøj er valgt som dirigent 

Referent; Lilian H. Ekström er Referent  

Mødet er indkaldt korrekt 

2. Meddelelser 

3. orientering fra Beboerrådet 

Gamle beboerråd (før 6/6) 

Renovering af altaner forløber som det skal.  

Solcellerne er blevet sat op  

Der er blevet lagt prøver på Laminat gulv, som har været vellykket. Senere har de besluttet at 
indhente tilbud på at gulvene bliver lagt i alle lejligheder løbende. 

Der er kommet en ny slags gardiner til lejlighederne 

Det er vedtaget at skabslågerne i lejlighederne bliver en knækket hvid og det samme er nogle af 
badeværelsesdørene.  

Hjemmesiden har fået et løft 

Nye borde-bænke sæt 

Interne infrastruktur i Beboerrådet er ændret således at beboerne får mere information om hvad 
der sker i Beboerrådet. 

Samarbejde med Brugsen i forbindelse med Bierfest 

 

4. Orientering fra Beboerrådgiveren 

Afholdt et vellykket forløb med frivilligcenter århus.  

Der er kommet 4 forskellige spor.  

Cafe Kaihøj  

informationsudvalg  

Eventudvalget udvidet 

Kreativt spor.  

Yolates 

Strikkecafe  



5. Bevillinger 

Der er ingen ansøgninger 

6. Beboerrådet fremlægger det reviderede regnskab for beboerfacilitetskontoen med revisorernes 
bemærkninger til godkendelse. 

Regnskabet er godkendt med kommentarer.  

At der henstilles til, at fører bilagsoversigt fra køb i Lokal brugsen på en mere hensigtsmæssig 

måde. Nuværende model gør, at parlamentariske revisorer er nødt til at gå hver enkelt bilag i
gennem, 

regne sammen, og tjekke om beløbet stemmer overens i forhold til regnskabet – hvilket det gør. 

Men bilagslisten er som skrevet ikke ført optimalt. 

 

7. Valg til Beboerrådet  

Formand: Lilian Heesch Ekström (Spobjergvej 195) Er blevet genvalgt formand ved fredsvalg.  

Menige Medlemmer: 

Mark Strands Sørensen træder ud.  

Marta Maria Olavsdottir, Christian Kjærlund Christiansen, David Helms, Aurelia Eldevig Mathiesen 
er på Valg.  

Genvalgt: Marta Maria Olavsdottir, Christian Kjærlund Christiansen, David Helms,  

Aurelia Eldevig 

Marc Damgaard Esbjerg Christensen er ligeledes valgt.  

Caroline Schlappi er genvalgt som første suppleant. Anne Marie Stensvold er andensuppleant  

 

8. Valg til Kollegiebestyrelsen 

Tobias Kaihøj er på valg 

Tobias Kaihøj er genvalgt til bestyrelsen 

 

9. Valg til  Parlamentarisk revisor. 

Alex Ilyas Berg Hansen er valgt. 

Benjamin Kamp Kristiansen er valgt 

  



10. Eventuelt 

- Bomnøgle til akutte situationer 
- Klageudvalget kan bruge folk.  
- Skraldeøerne bliver ikke tømt 

Dette er fordi der er kommet nyt skraldefirma. Varmemestrene er opmærksomme på dette  


