
Dagsorden 
 

1. Valg af ordstyrer 

Christoffer 

 

2. Valg af referent 

Monica 

 

3. Godkendelse af referatet fra sidste beboermøde (2. oktober 2018) 

Tilstede: 22 

 

For: 22 

Imod: 0 

Blank: 0 

 

4. Godkendelse af beboerregnskabet 2017/2018 

Ida fortæller om årsberetningen 

Underskud  

- Netto kapital 

- Varme og el løber op, vandafgift 

- Renholdelse (rengøring) 

- PPV (alm. vedligeholdelse) 

o Stor forskel på alm. vedligeholdelse og drift  

- Ved fra fraflytninger 

 

Samlet underskud på 110.000 

- Dækket af henlæggelser (opsparing) 

 

Brug papskraldespanden – det er billigere og det får vi penge for 

Papburet koster penge for os at få tømt 

 

Overskud 

 

Afstemning om godkendelse af regnskab 

For: 22 

Imod: 0 

Blank: 0 

 

 

5. Indkomne forslag 

 

a. Snapseudvalget søger 2.200 kr. til indkøb af snaps og ingredienser til smag 

stræber efter at bruge 2.000 

22 flasker snaps  

 

For: 22 

Imod: 0 

Blank: 0 



 

6. Eventuelt 

Eventudvalget er oppe og køre igen (Sofie)  

- Forespørger om man kan søge penge på beboermødet 

- Reklame for udvalget – flere medlemmer 

o Lisa, Sofie, Marianne, Nana,  

 

Fællesspisningsudvalget (Sofie)  

- Søger nye medlemmer 

- For mange melder fra til når de skal lave mad 

 

 

Bordfodboldbord (Michael): 

- Løse håndtag på fodboldbordet 

- Bestyrelsen sørger for at bordfodboldbordet får limet håndtagene på 

 

Fitnessudvaglet (Theis og Ida) 

- Fitness julekalender (advent) 

 

Nøgenkalender (Theis) 

- Deadline på mandag for at få taget billeder 

 

Spiludvalget (Martin) 

- Et event tilbage (15. december) 

 

Økseudvalget (Martin) 

- Skriv til Martin/Andreas for at låne en økse for at kløve nogle møbler 

 

Festudvalget (Ida) 

- Fredagsbar  

- Julefrokost 

- Medlemmer er velkomne 

 

Filmudvalget (Ida) 

- Mangler medlemmer 

- Bestyrelsen står lige pt. for vedligeholdelse for rummet (f.eks. indkøb af batterier) 

 

 

Bestyrelsen 

- Stuemedarbejder 

o Deadline for ansøgninger d. 21. november (Bestyrelsens postkasse) 

o Michael fortæller om gøremål som stuemedarbejder 

 

Kommentar (Sofie):  

Alle sammen skal blive bedre til at få ryddet op efter sig selv – dette gælder også for filmrummet 

(Ida) 

 

Søge penge: 



- Udvalg skal søge penge mindst 2 uger før beboermødet 

- Ekstraordinære forslag skal sødes direkte til bestyrelsen 


