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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

a. Theis Oxholm 

2. Valg af referent 

a. Cilline Mølkær  

3. Orientering fra bestyrelsen  

a. Orientering om aktivitetsdag (06-05-18): 

i. Maling af fællesrummet – beboerne høres, om der er stemning for dette. 

1. Afstemning for, om beboerne vil have en professionel maler til at 

male fællesrummet. 

a. For: 9 

b. Imod: 8 

c. Blankt: 4 

Konklusion: Beboerne har vedtaget, at en professionel maler 

kommer og maler.  

b. Orientering vedrørende regler, sikkerhed, kål, brænde, bål osv.  

i. Der skal være ro kl 23.00 alle dage i eksamensperioden (15-05-18 til 30-06-

18). Disse regler gælder dog ikke kollegiets sommerfest.   

ii. Ved brug af kul fra kollegiet skal man orientere om på kollegiets 

facebookgruppe i god tid.  

iii. Bestyrelsen opfordrer beboerne til at rydde op efter sig.  

iv. Bålpladsen skal være det samme sted hele sommeren af hensyn til græsset. 

Bålpladsen må altså ikke rykkes. Brandreglerne skal overholdes.  

v. Bestyrelsen opfordrer til, at beboerne låser deres døre, når de ikke er 

hjemme.  

c. Ny medarbejderstilling pr. 01-08-18.  

i. Bestyrelsen laver en forsøgsordning, hvor de slår de to nuværende stillinger 

sammen. Derved sagt at stillingerne får lige vilkår. Bestyrelsen opfordrer folk 

til at søge stillingen.  

4. Godkendelse af referat fra sidste beboermøde (20-02-18) 

a. Afstemning for godkendelse af referatet fra sidst: 

i. For: 17 

ii. Imod: 0 

iii. Blankt: 4  

Konklusion: Referatet er vedtaget 

5. Godkendelse af budgettet  

a. Gennemgang af budgettet: 

i. Der sker en huslejestigning pr. 01-08-18.  

1. Se evt. powerpoint, som ligger på Facebookbegivenheden for 

yderligere information.  

ii. Afstemning om referatet er godkendt: 

1. For: Enstemmigt vedtaget 

6. Nyt fra udvalgene  

a. Haveudvalget:  
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i. Der er kommet nye bede, og der er blevet plantet en del. Udvalget 

opfordrer folk i at vente med at tage fra afgrøderne, indtil udvalget 

offentliggør, at de er klar på Facebookgruppen. Så skulle der være nok til 

alle. 

b. Spiludvalget:  

i. Udvalget reklamerer for det store GHK-spil (01-05.18). Man lægger sedler 

kassen ved opslagstavlen, om sjove ting/kendetegn m.m. omkring ens 

medkollegianere.  

c. Filmudvalget  

i. Mere herom senere (indkomne forslag).  

d. Fællesspisningsudvalget: 

i. Søger medlemmer.  

e. Baren  

i. Nye håndtag er blevet købt til bordfodboldbordet  

ii. Baren søger nye medlemmer 

f. Eventudvalget 

i. Reklamerer for store bededagsevent torsdag den 26-04-18. Der kommer et 

event snarest.  

ii. Søger nye medlemmer 

g. Fitnessudvalget: 

i. Søger nye medlemmer 

ii. Reklamerer for sommerens kommende aktiviteter (yoga, fitness m.m.) 

h. Musikudvalget: 

i. Der er indkøbt remedier, så de arbejder på at få tingene sat op.  

7. Indkomne forslag: 

a. Forespørgsel om rygeforbud i beboelserne og på indendørs fællesarealer (se bilag) 

i. Der diskuteres for og imod dette forbud.  

ii. Afstemning, om (jf. bilaget) at kollegiet gøres røgfrit på indendørsarealer 

samt boliger for nye beboere der tilflytter kollegiet efter den 1. juli 2018. 

a. For: 12 

b. Imod: 2 

c. Blankt: 6 

Konklusion: forslaget er stemt for. 

b. Filmudvalget søger 200 kr. til kage og 50 kr. til batterier 

i. Afstemning for at udvalget kan få 250 kr.:  

1. For: Enstemmigt vedtaget (to er udeblevet) 

c. Forespørgsel fra filmudvalget omkring Wii-konsoller i filmlokalet  

i. Der er ikke stemning for at købe nye wii-controllere.  

d. Spiludvalget søger 300 kr. til kage  

i. Afstemning for om udvalget kan få 300 kr.:  

1. Enstemmigt vedtaget 

8. Eventuelt 

a. Efterspørgsel på, hvornår askebægere bliver tømt, og hvem der tømmer disse. 

i. Dette er kollegiets medarbejdere, som straks vil gøre dette.  

b. Efterspørgsel på, fælles aktiviteter/fester med nabokollegierne  
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i. Dette står bestyrelsen ikke for – de opfordrer baren eller frivillige 

medlemmer til at stå for dette.  

c. Efterspørgsel på nye støvsugere.  

i. Det ordner bestyrelsen.  

ii. Bestyrelsen opfordrer derudover folk til at aflevere støvsugerne tilbage efter 

brug.  

 


