
Beboermøde 13. november 2019 
 
19 deltagere 
 
1. Valg af ordstyrer 
Ida Vind  
 
2. Valg af referent 
Nanna Lindegaard 
 
3. Godkendelse af referatet fra sidste beboermøde (18. september 2019) 
Godkendt mundtligt 
 
4. Orientering fra bestyrelsen 
a) Opfølgning fra sidst: papbur, affaldssortering, byttehjørnet 
- byttehjørnet bliver tømt i den nærmeste fremtid. Nannas post.  
- papburet koster 15-1600 kr. pr måned. Dette er inkl. Storskrald placeret omkring. 
- Containerne bliver ikke tømt, hvis der står noget ved siden af. Der kan også sætte sig pap på tværs i hullet 
hvis stykkerne er for store.  
- Der foreslås at vi sætter et skilt op. 
Konklusion: bestyrelsen arbejder videre med dette punkt. Det kan være vi for en periode afskaffer det 
selvopsatte papbur.   
 
Affaldssortering ved grill er dyrt! Prisen er: ca. 2.000.  
Konklusion: Bestyrelsen arbejder videre på dette. 
 
b) Nye ting til fælleren 
- vi har købt sofa, projektor, router, nye hængekøjer, gardiner der hænges op efter renovering jan. 2020.  
- vi kigger på nyt bordtennisbord samt duge 
 
c) Ny infofolder til nye beboere 
- alle udvalg skal komme med en beskrivelse af udvalgene. 
- det nye regelsæt skal også sættes ind. 
 
- Alle forslag mv. sendes til Ida Vind.  
 
d) Nyt klaver? 
Der er ikke stemning for, at vi afskaffer klaveret. Men måske arbejdsbyrden skulle tages fra 
stuemedarbejderens.  
 
e) Brandalarmer i dubletter 
Der er stemning for, at vi indhenter tilbud på brandalarmer, både udskift og flytning.  
 
f) Køkkener i dubletter 
kollegiekontoret vil gerne modtage bud på, hvordan køkkenerne skal indrettes ved en evt. renovering.  
Bestyrelsen kommer med en udmelding om, hvornår tidsfristen for tilbagemelding er. Det sker over 
facebook. 
 
g) Maling af fælleren i januar 
Fælleren er lukket i januar grundet renovering af fælleren. 



 
5. Godkendelse af beboerregnskabet 2018/2019 
- Der spørges til, hvorfor vi betaler til renovering i fremtiden, i stedet for at betale for renovering der er 
foretaget, når vi nu bruger faciliteterne nu. 
 
Beboerregnskab enstemmigt godkendt. 
 
6. Nyt fra udvalgene 
Eventudvalget: 
Der afholdes ”sønderjysk kagebord” kl. 15 søndag d. 17. 
Der er juleklip 1. december. 
 
Flagudvalget: 
Der udskrives konkurrence om kort tid. Følg med på facebook. 
 
Baren: 
Fredagsbar på fredag. 
Julefrokost d. 7. december. Følg med på facebook. 
 
Spiludvalg: 
Snakker om at købe nye spil. 
Der er kommet nye medlemmer. 
 
Musik: 
Der udlejes søndag og onsdag.  
 
Haveudvalg: 
Intet nyt er godt nyt. 
 
Efterspørgsel på filmudvalg: 
PLEASE opret et filmudvalg!!  
Det er trist, at vi ikke bruger lokalet mere.  
 
7. Indkomne forslag 
a) Spiludvalget søger 700 kr. til spil og kage 
Hvilke spil? 

 - Maria ved bedst, men der snakkes om at købe Alias og Kalaha.  
 
Enstemmigt godkendt. 
 
b) Snapseudvalget søger 2000 kr til hjemmelavet snaps til julefrokosten 
Der stemmes for at hæve beløbet til 2500 kr.:  
18 stemte for  
1 stemte blank  
 
Det er stemt for beløbet 2500 kr. 
19 stemte for  
Snapseudvalget er godkendt til 2500 kr.  
8. Eventuelt 
Vinduesvask til udvendige vinduer. 



Der foreslås at nogen indhenter tilbud til næste beboermøde. Hermed bestyrelsen.  
 
Der spørges om Frat-bar. 
Bestyrelsen sørger for at informere arrangørerne om regler på kollegiet, og tager ansvar for det.  
 
Byttehjørne/storskraldshjørne. 
Hvorfor har vi ikke et udendørs storskraldsområde? 
 
Juletræ 
Vi får et juletræ.   
 
Nytår 
Åben fest og spisning inden. 
Baren er ikke åben, men gæster er velkomne. 
 
 
 


